
Manual de Instruções - Testador de cabos HDMI

Atenção: Leia completamente as instruções para o uso correto desse equipamento. Guarde 
este manual para futura referência.

Instruções de segurança
• Esse equipamento é uma ferramenta de uso profissional e deve ser manuseado e 
operado somente por pessoal habilitado, mantendo longe do alcance de crianças.
• Esse equipamento somente deve ser desmontado por técnicos devidamente habilitados. 
Não tente abrir ou modificar o produto, sob perda de garantia e risco de curto circuito, 
ferimentos ou choque elétrico.
• Utilize somente em ambiente interno, protegido de umidade.
• Nunca coloque os conectores em curto, sob risco de choque elétrico e danos ao 
equipamento. Nunca obstrua os oríficios de ventilação.

Descrição e funcionamento
Esse produto é um testador para cabos HDMI com 2 plugs tipo A. Utiliza uma bateria de 9V 
e emite sinal sonoro e luminoso.

Conteúdo da embalagem
Testador de HDMI - Unidade principal
Testador de HDMI - Unidade remota
Estojo protetor
Manual de instruções

Substituição da bateria
Abra a tampa do compartimento de bateria na parte traseira do equipamento e remova o 
suporte de bateria. Substitua a bateria e recoloque o suporte. Feche a tampa do 
compartimento de bateria.

Operação
Atenção para a diferença na conexão para testar cabos já instalados e cabos em 
lote/produção:
A - Testando cabos instalados
Conecte primeiro uma das pontas do cabo na unidade remota. Conecte a outra ponta do 
cabo na entrada “MAIN” da unidade principal.
B - Testando cabos em lote/produção
Conecte primeiro uma das pontas do cabo na entrada “REMOTE” da unidade principal. 
Conecte a outra ponta do cabo na entrada “MAIN” da unidade principal.

Ligue o testador na chave “ON/OFF” Os LEDs vão piscar sequencialmente durante o teste e 
permanecer acesos por cerca de 5 segundos durante a exibição do resultado. Ao concluir o 
teste, será emitido um curto sinal sonoro (bip) e um dos leds indicadores de resultado vai 
permanecer aceso na unidade principal.

Conforme o LED que permanecer aceso, o resultado do teste pode ser:
PASS: O cabo está funcionando corretamente
OPEN: O cabo tem um contato defeituoso ou não está corretamente crimpado
CROSS: O cabo não está crimpado corretamente ou está crimpado como 
cross-over(invertido)
SHORT: Os canais indicados estão em curto circuito.
Para efetuar um novo teste, pressione o botão “TEST”.

Especificações
Conexões da unidade principal:  1x Plug HDMI A (Remote)
     1x Plug HDMI A (Main)
Conexões da unidade remota:  1x Plug HDMI A
Peso do conjunto:   107g
Dimensões da unidade principal:  103.7 x 62.4 x 28.7mm
Dimensões da unidade remota:   100.4 x 30.4 x 24.9mm
Voltagem de operação:   9V DC

LED Nome do LED  Pino HDMI Sinal
    1  TMDS Data2+
1 Dados Vermelho (R) 2  TMDS Data2 Shield
    3  TMDS Data2-
2    4  TMDS Data1+
 Dados Azul (B)  5  TMDS Data1 Shield
    6  TMDS Data1-
3    7  TMDS Data0+
 Dados Verde (G)  8  TMDS Data Shield
    9  TMDS Data0-
4    10  TMDS Data Clock+
 Clock   11  TMDS Data Clock S
    12  TMDS Data Clock-
5 CEC   13  CEC
    14  Reservado (N.C.)
6 SCL   15  SCL
7 SDA   16  SDA
    17  DDC/CEC Terra
8 +5 Volts   18  +5V DC
9 Hot Plug   19  Detecção de conexão hot plug


