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Kwalifikator okablowania sieci NetXpert XG oferuje kompletne rozwiązanie do testowania
okablowania miedzianego i światłowodowego. Urządzenie w prosty i szybki sposób testuje
oraz dokumentuje, czy łącze kablowe jest w stanie obsłużyć szybkość transmisji danych
do 10 Gigabit Ethernet zgodnie z IEEE 802.3. Testuje możliwość przenoszenia danych sieci
Ethernet do 10Gbit/s, określa stosunek sygnału do szumu SNR oraz wykrywa usterki w
okablowaniu. Dzięki temu może zapewnić, że okablowanie jest w stanie obsłużyć możliwości
prędkości aktywnych sprzętów podłączonych do sieci.
W tej skróconej instrukcji obsługi znajdziesz najważniesze informacje na temat
przeprowadzania testów kabli z NetXpert XG. W celu uzyskania szczegółowych informacji,
prosimy odwiedzić stronę: itnetworks.softing.com/XG

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA
W celu zapewnienia bezpiecznego działania NetXpert XG, postępuj zgodnie z instrukcjami i
przestrzegaj uwag i ostrzeżeń. Nieprzestrzeganie ostrzeżeń i komuniaktów może uszkodzić
sprzęt i spowodować poważne obrażenia lub śmierć.
Ikona

Opis

!
Voltage

Ostrzeżenie/uwaga: możliwość obrażeń ciała lub uszkodzenia sprzętu
Ostrzeżenie: zagrożenia mogą spowodować obrażenia lub śmierć
Conformité Européenne. zgodny z dyrektywami UE
Informacje o utylizacji

!

Ostrzeżenie! Aby uniknąć możliwego pożaru, porażenia prądem lub obrażeń
ciała:

• Nie otwieraj obudowy.
• Nie modyfikuj testera.
• Nie używaj testera, jeśli jest uszkodzony. Wykonaj wizualną kontrolę testera przed użyciem.
• Tester nie jest przeznaczony do podłączania do aktywnych wejść, systemów lub urządzeń
telefonicznych, w tym urządzeń ISDN. Długotrwałe narażenie na napięcia stosowane przez
te interfejsy może uszkodzić tester.
• Akumulator litowo-jonowy powinien być serwisowany wyłącznie przez wykwalifikowany
personel. Tylko oryginalny akumulator powinien byc stosowany w tym urządzeniu.

itnetworks.softing.com/XG
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BATERIA
NetXpert XG jest zasilany akumulatorem litowo-jonowym.
• Aby naładować baterię, podłącz łądowarkę do gniazda ładowania testera a
następnie podłącz ładowarkę do gniazda zasilania. Bateria NetXpert XG nie może
być serwisowana przez użytkownika.
• W przypadku konieczności wyjęcia baterii, odkręć śruby na tylnym panelu NetXpert XG i
wyjmij baterię. Pamiętaj, aby usunąć wszystkie przewody łączące akumulator z
urządzeniem. Upewnij sie, że bateria została przez noc naładowana lub przez co najmniej
5 godzin. Zwiększy to dokładność wskazań statusu baterii.
Uwaga: Wysokiej jakość akumulator litowo-jonowy jest zaprojektowany tak, aby
przetrwał przez cały okres użytkowania testera i nie powinien wymagać wymiany.
Akumulatory litowo-jonowe są odpadami niebezpiecznymi i należy je utylizować zgodnie
z obowiązującymi przepisami dotyczącymi odpadów.

PRZECHOWYWANIE
Gdy NetXpert XG nie jest używany, przechowuj go w dołączonym pokrowcu ochronnym.
Nie wystawiaj NetXpert XG na działanie wysokich temperatur (pow. 80°C) lub wilgotności.

ZAKRES DOSTAWY
1 jednostka główna NetXpert XG
1 aktywna jednostka zdalna NetXpert XG
2 zasilacze
1 adapter micro USB
1 twarda torba transportowa
2 patchcordy CAT 6A
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OPIS URZĄDZENIA
JEDNOSTKA GŁÓWNA
Wyświetacz

Włącz/wyłącz

AKTYWNA
JEDNOSTKA
ZDALNA

Otwór wentylacyjny

Port micro USB

Port ładowania

Port RJ 45

Port micro USB

Port RJ 45

Port ładowania

Port zewnętrznej
anteny SMA Wi-Fi

Porty SFP i SFP+
Status LED

itnetworks.softing.com/XG
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PODSTAWOWE UŻYTKOWANIE
Oprócz uruchamiania i wyłączania, jednostka główna jest obsługiwana wyłącznie
za pomocą ekranu dotykowego.

IKONY
Wyświetl/ukryj menu po lewej stronie

Wróć do ekranu głównego
Ta ikona wskazuje, ze akumulator NetXpert XG jest ładowany przez
zewnętrzne źródło zasilania

Wyświetlone wyniki zostaną wyeksportowane do pliku CSV

Wyświetlone wyniki zostaną wyeksportowane do pliku PDF
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FUNKCJE PRZYCISKÓW
NetXpert XG uruchamia się poprzez wcisnięcie przycisku zasilania. Przycisk wskazuje
status działania poprzez sygnały świetlne:

WYŁĄCZONY

NetXpert XG jest
wyłączony

ZIELONE ŚWIATŁO
(CIĄGŁE)

NetXpert XG działa na
akumulatorze i jest
wystarczająco
naładowany

ZIELONE SWIATŁO POMARAŃCZOWE ŚWIATŁO
(MIGAJĄCE)
(MIGAJĄCE)

NetXpert XG
jest ładowany

NetXpert XG jest
włączony, a stan
baterii jest
niższy niż 20%

• Krótkie przyciśnięcie przycisku zasilania spowoduje przejście NetXpert XG w tryb uśpienia.
• NetXpert XG automatycznie przejdzie w stan uśpienia, aby oszczędzać energię
akumulatora, jeśli nie są wykonywane żadne czynności na urządzeniu.
• Dłuższe przytrzymanie przycisku zasilania wyłączy NetXpert XG.
• Dotknij ikony Status, aby sprawdzić stan baterii aktywnej jednostki zdalnej i wyświetlić
ostatnie wyniki testu.
• Dotknij przycisku Test, aby uruchomić test kwalifikacyjny z aktywnej jednostki zdalnej.

itnetworks.softing.com/XG
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TESTY PASYWNE SIECI –
WYNIKI TESTU W 10 KROKACH

1. Ustawianie języka
Dotknij ikony Settings, aby skonfigurować NetXpert XG.
Dotknij ikony Language i wybierz preferowany język interfejsu użytkownika.
Podczas zmiany języka, klawiatura zostanie odpowiednio zmieniona.
2. Ustawianie daty i czasu

Ustaw aktualny czas i datę. Należy je wprowadzić w określonym formacie.
Możesz wybrać wyświetlany format czasu – 12-godzinny lub 24-godzinny.

3. Ustawianie standardów
Wybierz wyświetlaną jednostkę długości - metry (m) lub stopy (ft).
NetXpert XG wspiera różne standardy okablowania. Wybierz TIA568A/B. Wpływa
to głównie na wyświetlanie mapy połączeń.

4. Personalizuj swoje raporty
Należy wybrać More Options, aby uzyskać dostęp do ekranu Reports. Jeśli chcesz
spersonalizować swój raport, możesz wpisać nazwę swojej firmy, technika
wykonującego pracę oraz logo firmy.
W celu dołączenia logo firmy, dotknij Import logo. Podłącz do NetXpert XG nośnik
USB zawierający logo Twojej firmy. Po otworzeniu się przeglądarki plików, możesz
przejść do odpowiedniego pliku na nośniku USB i wybrać logo.
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5. Ustawienia testu kabla
Na ekranie głównym dotknij Cable Test, aby wyświetlić menu testu kabla. Można tu
wprowadzić dalsze ustawienia projektu. Ponadto, z tego miejsca można uruchomić
nowy test. W Cable Test istnieje kilka opcji menu. Ostatni wybór jest wyświetlany
automatycznie (poniżej przykład: opcja menu “Cable Test”).
Po lewej stronie,
wymienione są różne
menu oraz listy
przetestowanych
kabli, jeśli zostały już
utworzone

Po prawej stronie
wyświetlane są
wyniki testu
wybranego kabla

Test kwalifikacji może być bezpośrednio uruchomiony przez naciśnięcie Test .
6. Ustawianie opcji projektu
Dotknij ikonę Projects + Reports, aby wprowadzić ogólne ustawienia dla projektu.

7. Wybierz typ kabla
Dotknij ikonę Cable Type po lewej, aby wybrać lub skonfigurować różne typy kabli.

Ważne: Przed rozpoczęciem testu należy wybrać odpowiedni typ kabla, w
przeciwnym razie wynik może być niepoprawny.

8. Etykietowanie kabli
Dotknij ikonę Cable Labeling, aby zdefiniować etykiety poszczególnych pomiarów.
Pomoże to w późniejszym pobieraniu i przydzielaniu pomiarów.

itnetworks.softing.com/XG
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9.Ustawianie referencji
Aby wykluczyć kable testowe (używane do połączenia NetXpert XG i aktywnej
jednostki zdalnej) z pomiaru długości, możesz określić ich długość i automatycznie
odjąć od całkowitej długości okablowania testowanego przez NetXpert XG�

10. Test kabla
Po dotknięciu ikony Cable Test, zawsze powrócisz do ekranu testu.
Ekran testu wyświetla przegląd połączeń kablowych, które mają być testowane, lub
juz zostały przetestowane. Ponadto, możesz przejrzeć wyniki testów, które już
zostały zakończone i rozpocząć nowy test.
Dotknięcie przycisku Test uruchomi kompletny test kabla wybranego w Cable
Type. Następny wolny kabel zostanie wybrany z listy lub zostanie dodany nowy.

W menadżerze plików można zarządzać wszystkimi wynikami testu.

Dodaj nowy kabel
Usuń kabel i test
Edytuj kabel – Etykiety i atrybuty takie jak budynek, piętro, pokój,
itp. mogą zostać dopasowane
Uruchomienie testu
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TESTY AKTYWNE SIECI

NetXpert XG oferuje różne możliwości analizy rozwiązywania problemów
w aktywnych sieciach.

Status łącza (przegląd połączeń do sieci)
Test DHCP
Wykrywanie sieci
Listy ping
Traceroute
LLDP

LinkLayer Discovery Protocol

CDP

Cisco Discovery Protocol
VLAN

itnetworks.softing.com/XG
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NARZĘDZIA –
DODATKOWE OPCJE TESTOWE
NetXpert XG oferuje różne indywidualne testy kabli do ukierunkowanego
rozwiązywania problemów lub lokalizacji kabli.

Mapa połączeń & margines (Mapa połączeń i stosunek sygnału do szumu)
Wykrywanie portu
BERT (tylko test bitowej stopy błędu)
Generator tonu
Link Light

EMEA
Softing SARL
87 Rue du Général Leclerc
94000 Créteil, France
Phone: +33 1 45 17 28 05
E-mail: info.france@softing.com
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Poland
RateArt
Lenartowicza 24
93-143 Łódź
Phone: +48 (42) 235 70 88
E-mail: biuro@rateart.pl

itnetworks.softing.com/XG
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USA

EUROPE / MIDDLE EAST / AFRICA

Softing Inc.
7209 Chapman Highway
Knoxville, TN 37920
Phone: +1.865.251.5252
E-mail: sales@softing.us

Germany
Softing IT Networks GmbH
Richard-Reitzner-Allee 6
85540 Haar
Phone: +49 (0) 89 45 656-660
E-mail: info.itnetworks@softing.com

ASIA / PACIFIC
Singapore
Softing Singapore Pte. Ltd.
Singapore Science Park 1
3, Science Park Drive
The Franklin, #03-09
Singapore 118223
Phone: +65-6569-6019 E-mail:
asia-sales.itnetworks@
softing.com
China
Softing Electronic Science &
Technology (Shanghai) Co., Ltd
Room 416, 4/F.
Mytech Intelligence Park, No. 1999
East Jinxiu Road, Pudong District
Postal Code 201206, Shanghai
Phone: +86-21-61063031
E-mail: china-sales.itnetworks@
softing.com

France / EMEA
Softing SARL
87 Rue de Général Leclerc
94000 CRETEIL
Phone: +33 (0) 1 45 17 28 05
E-mail: info.france@softing.com
Italy
Softing Italia Srl.
Via M. Kolbe 6
20090 Cesano Boscone
Phone: +39 02 4505171
E-mail: info@softingitalia.it
Poland
RateArt
Lenartowicza 24
93-143 Łódź
Phone: +48 (42) 235 70 88
E-mail: biuro@rateart.pl
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