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OFTM-56xx
Módulo de teste OptiFiber

Folha de instruções

Os módulos de teste OFTM-56xx proporcionam recursos de testes de fibra óptica
para o testador OF-500 OptiFiber.

Observação

Para garantir que o testador funcione com o novo módulo, atualize o
software do testador com a versão mais recente, que pode ser obtida no
site da Fluke Networks na Internet. Consulte “Atualização do software do
testador” para obter mais informações.

Cada módulo vem com o seguinte:

• Folha de instruções
• Ficha de registro da Garantia

Recursos dos módulos
Recursos do módulo multimodo modelo OFTM-561x

Modelo OTDR Medidor de potência
Conjunto de testes

perda/comprimento

OFTM-5610 •

OFTM-5611 • •

OFTM-5612 • • •

Recursos do módulo monomodo modelo OFTM-563x

Modelo OTDR Medidor de potência
Conjunto de testes

perda/comprimento

OFTM-5630 •

OFTM-5631 • •

OFTM-5632 • • •



Remoção e instalação do módulo

Atenção

Para evitar danificar o software do testador, sempre desligue o
instrumento antes de remover ou instalar o módulo.

A Figura 1 mostra como remover o módulo. Para instalar o módulo, empurre-o para
dentro do testador, até ele se encaixar, com um som de clique. Se a mensagem “Não
há módulo instalado” ou “Problema com o módulo” aparecer no canto superior
direito da tela quando o módulo for instalado, verifique o seguinte:

• As versões de software do módulo e da unidade devem ser as mesmas. Consulte
“Atualização do software do testador” para obter mais informações.

• Verifique se o módulo está totalmente inserido na unidade. Examine os
conectores do módulo e da unidade para verificar se há alguma contaminação
ou algum dano.

Se o problema continuar, entre em contato com a Fluke Networks para obter
assistência.

Desligue a alimentação �

de energia antes de remover �

ou instalar o módulo.
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Figura 1. Remoção e instalação do módulo



Atualização do software do testador
Para instalar uma atualização do software no testador, siga um destes métodos:

Atenção

Para prevenir contra a perda inesperada de força elétrica, conecte o
adaptador CA no testador durante a atualização do software.

Observação

Mudanças no procedimento de atualização são anunciadas na página do
software OptiFiber, no site da Fluke Networks.

• Atualização através da porta serial ou da porta USB
Use a última versão do software LinkWare para transferir a atualização de um
PC para o testador, através da porta USB ou da porta serial. Consulte o Manual
do Usuário do OF-500 OptiFiber ou a documentação do LinkWare para obter
mais detalhes.

• Atualização através de cartão de memória com o LinkWare
Use a última versão do software LinkWare para criar um cartão de memória de
atualização do software (consulte o Manual do Usuário do OF-500 OptiFiber ou
a documentação do LinkWare para obter mais detalhes). Coloque o cartão de
memória no testador, pressione �; em seguida, selecione Instalar
Atualização de Software.

Como usar o módulo com o testador
As instruções para configurar o testador e para testar cabos de fibra são fornecidas
no Manual do Usuário do OF-500 OptiFiber, no Manual de Referência Técnica do
OF-500 OptiFiber (OptiFiber Technical Reference Handbook) contido no CD de
manuais do OF-500 OptiFiber, e na Ajuda on-line do testador.

Especificações
As especificações dos módulos OptiFiber são fornecidas no Manual do Usuário do
OF-500 OptiFiber.

Registro
Registrar o produto com a Fluke Networks dá ao comprador acesso a importantes
informações sobre atualizações do produto, além de dicas para identificação e
solução de problemas, e outros serviços de suporte. Para registrar o produto,
preencha o cartão-resposta com taxa postal pré-paga fornecido, ou preencha a ficha
de registro on-line, no site da Fluke Networks em
www.flukenetworks.com/registration.



Como contatar a Fluke Networks
Visite o site da Fluke Networks na Internet:  www.flukenetworks.com. Envie e-mail
para support@flukenetworks.com.

Para nos contatar por telefone:

• Austrália: 61 (2) 8850-3333 ou 61 3 9329 0244

• Beijing: 86 (10) 6512-3435

• Brasil: 11 3044 1277

• Canadá: 1-800-363-5853

• Europa: +44 1923 281 300

• Hong Kong: 852 2721-3228

• Japão: +81-3-3434-0181

• Coréia: 82 2 539-6311

• Cingapura: +65-6738-5655

• Taiwan: (886) 2-227-83199

• EUA: 1-800-283-5853

Outros países: +1-425-446-4519

Visite nosso site para obter uma lista completa de números de telefone.

GARANTIA LIMITA E LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

Os produtos da Fluke Networks não deverão apresentar nenhum defeito de material ou de mão-de-
obra pelo prazo de 1 (um) ano a partir da data da compra. As peças, acessórios, consertos de
produtos e outros serviços são garantidos por 90 (noventa) dias . Esta garantia não cobre baterias ou
pilhas descartáveis, lingüetas para conectores de cabos, conectores de cabo com deslocamento de
isolamento, nem danos decorrentes de acidente, negligência, uso inadequado, alteração,
contaminação, ou condições anormais de operação ou manuseio. Nossos revendedores não estão
autorizados a ampliar nenhuma outra garantia em nome da Fluke Networks. Para obter assistência
técnica durante o prazo da garantia, entre em contato com o centro de assistência técnica
autorizado Fluke Networks mais próximo e peça informações sobre autorização de devolução.
Depois de fazer isso, remeta o produto defeituoso ao referido Centro de Assistência Técnica, com
uma descrição do problema.

ESTA GARANTIA É O ÚNICO RECURSO DO COMPRADOR. NÃO É CONCEDIDA NENHUMA OUTRA
GARANTIA, EXPRESSA OU IMPLÍCITA, TAL COMO GARANTIA DE ADEQUAÇÃO DO PRODUTO PARA
UM DETERMINADO FIM. A FLUKE NETWORKS NÃO SE RESPONSABILIZA POR NENHUM DANO OU
PERDA, ESPECIAL, INDIRETA, INCIDENTAL OU CONSEQÜENTE, QUE POSSA OCORRER POR
QUALQUER MOTIVO OU QUE SEJA DECORRENTE DE QUALQUER CAUSA OU TEORIA  JURÍDICA.
Como alguns estados ou países não permitem a exclusão ou a limitação de garantias implícitas, nem
de danos incidentais ou conseqüentes, esta limitação de responsabilidade pode não se aplicar no
caso específico do comprador.
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