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POE Tester 

Návod k použití 

Typ NF-400PF a NF-400PT 

 

 

 

POE tester umožňuje pomocí konektoru RJ45 ověřit přítomnost napájení POE 802.3af / 802.3at a také 

identifikuje typ zdroje. 

 

Popis pro typ NF-400PF 

 

Připojte jeden konec LAN kabelu do portu RJ45 a  druhý konec do POE zařízení(switch, injektor). 

Pokud svítí LED Endspan znamená to napájení po pinech 1/2 a  3/6. 

Pokud svítí LED Midspan znamená to napájení po pinech 4/5 a 7/8. 

V případě že svítí obě LED probíhá po všech 4 párech. 

V případě, že nesvítí žádná z LED není POE napájení funkční. 
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Popis typu NF – 400PT 

Pokud svítí POE Endspan znamená to napájení po pinech 1/2 a 3/6 se standartem 802.3af. 

Pokud svítí POE Endspan a AT Endspan je napájení po pinech 1/2 a 3/6 se standartem 802.3at. 

Pokud svítí POE Midspan znamená to napájení po pinech 4/5 a 7/8 se standartem 802.3af. 

Pokud svítí POE Midspan a AT Endspan je napájení po pinech 4/5 a 7/8 se standartem 802.3at. 

Pokud svítí POE Midspan a Endspan je napájení na 4 párech se standartem 802.3af 

Pokud svítí všechny 4 LED znamená to napájení na 4 párech standartem 802.3at. 

V případě, že nesvítí žádná z LED není POE napájení funkční. 

 
 

Záruka a reklamace: 

Na zařízení je poskytována záruka v délce 24 měsíců. Přestože je výrobě zařízení věnována maximální 

péče, může se stát, že se objeví porucha. V případě problémů (nefunkčnosti), prosím, zkontrolujte nejprve 

stav akumulátorů v zařízení. Pokud jste přesvědčeni, že baterie jsou v pořádku, otestujte, prosím, tester 

na krátkém kabelu k prověření funkcí. Pokud problém přetrvává, reklamujte laskavě zařízení u svého 

dodavatele. Dovolujeme si Vás požádat o co nejpřesnější popis závady, výrazně tím urychlíte řešení 

reklamace. Záruka se nevztahuje na vady způsobené uživatelem a na mechanické poškození. 

 


