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OGRANICZONA GWARANCJA I OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI
Każdy produkt firmy Fluke posiada gwarancje na brak usterek materiałowych i produkcyjnych w 
warunkach normalnego użytkowania i konserwacji. Okres gwarancji obejmuje 1 rok i rozpoczyna się w 
dniu wysłania produktu. Części, naprawy produktu oraz serwisowanie są objęte gwarancją przez 90 dni. 
Niniejsza gwarancja obejmuje jedynie oryginalnego nabywcę lub użytkownika końcowego będącego 
klientem autoryzowanego sprzedawcy firmy Fluke i nie obejmuje bezpieczników, jednorazowych baterii 
lub żadnych innych produktów, które, w opinii firmy Fluke, były używane niezgodnie z ich przeznaczeniem, 
modyfikowane, zaniedbane, zanieczyszczone lub uszkodzone przez przypadek lub w wyniku 
nienormalnych warunków użytkowania lub obsługiwania. Firma Fluke gwarantuje zasadnicze działanie 
oprogramowania zgodnie z jego specyfikacjami funkcjonalności przez 90 dni oraz, że zostało ono 
prawidłowo nagrane na wolnym od usterek nośniku. Firma Fluke nie gwarantuje, że oprogramowanie 
będzie wolne od błędów lub że będzie działać bez przerwy.
Autoryzowani sprzedawcy firmy Fluke przedłużą niniejszą gwarancję na nowe i nieużywane produkty 
jedynie dla swoich klientów będących użytkownikami końcowymi, jednak nie będą posiadać uprawnień do 
przedłużenia obszerniejszej lub innej gwarancji w imieniu firmy Fluke. Wsparcie gwarancyjne jest 
dostępne jedynie w przypadku, gdy produkt został zakupiony w autoryzowanym punkcie sprzedaży firmy 
Fluke lub Nabywca zapłacił odpowiednią cenę międzynarodową. Firma Fluke rezerwuje sobie prawo do 
zafakturowania na Nabywcę kosztów importu części do naprawy/wymiany w przypadku, gdy produkt 
nabyty w jednym kraju zostanie oddany do naprawy w innym kraju.
Zobowiązania gwarancyjne firmy Fluke są ograniczone, według uznania firmy Fluke, do zwrotu kosztów 
zakupu, darmowej naprawy lub wymiany wadliwego produktu, który zostanie zwrócony do 
autoryzowanego centrum serwisowego firmy Fluke przed upływem okresu gwarancyjnego.
Aby skorzystać z usługi gwarancyjnej, należy skontaktować się z najbliższym autoryzowanym centrum 
serwisowym firmy Fluke w celu uzyskania zwrotnej informacji autoryzacyjnej, a następnie przesłać 
produkt do tego centrum serwisowego wraz z opisem problemu, zwrotną kopertą ze znaczkami oraz 
opłaconym ubezpieczeniem (miejsce docelowe FOB). Firma Fluke nie jest odpowiedzialna za wszelkie 
uszkodzenia powstałe w czasie transportu. Po naprawie gwarancyjnej produkt zostanie zwrócony 
Nabywcy przy wcześniej opłaconym transporcie (miejsce docelowe FOB). Jeśli firma Fluke dojdzie do 
wniosku, że usterka została spowodowana przez zaniedbanie, niewłaściwe użytkowanie, 
zanieczyszczenie, modyfikacje lub nienormalne warunki użytkowania lub obsługi, łącznie z przepięciami 
spowodowanymi użytkowaniem urządzenia w środowisku przekraczającym jego wyszczególnione 
zakresy pracy lub normalne zużycie części mechanicznych, firma Fluke zapewni szacunkowe wartości 
kosztów naprawy i uzyska upoważnienie przed rozpoczęciem pracy. Po zakończeniu naprawy, produkt 
zostanie zwrócony Nabywcy przy wcześniej opłaconym transporcie i Nabywca zostanie obciążony 
kosztami naprawy i transportu zwrotnego (punkt wysłania FOB).
NINIEJSZA GWARANCJA STANOWI JEDYNE I WYŁĄCZNE ZADOŚĆUCZYNIENIE DLA NABYWCY W 
MIEJSCE WSZYSTKICH INNYCH GWARANCJI, WYRAŹNYCH LUB DOROZUMIANYCH, OBEJMUJĄCYCH, 
ALE NIE OGRANICZONYCH DO ŻADNEJ DOROZUMIANEJ GWARANCJI ZBYWALNOŚCI LUB ZDATNOŚCI 
DO DANEGO CELU. FIRMA FLUKE NIE BĘDZIE ODPOWIEDZIALNA ZA ŻADNE SPECJALNE, POŚREDNIE, 
PRZYPADKOWE LUB NASTĘPUJĄCE STRATY, ŁĄCZNIE Z UTRATĄ DANYCH, WYNIKAJĄCE Z 
JAKIEJKOLWIEK PRZYCZYNY LUB TEORII.
Ponieważ niektóre kraje lub stany nie zezwalają na ograniczenie terminu dorozumianej gwarancji lub 
wyłączenia, lub ograniczenia przypadkowych, lub następujących strat, ograniczenia i wyłączenia z 
niniejszej gwarancji mogą nie mieć zastosowania dla każdego nabywcy. Jeśli którykolwiek z przepisów 
niniejszej Gwarancji zostanie podważony lub niemożliwy do wprowadzenia przez sąd lub inny 
kompetentny organ decyzyjny odpowiedniej jurysdykcji, nie będzie to mieć wpływu na obowiązywanie 
wszystkich innych przepisów niniejszej Gwarancji.
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Wprowadzenie
Fluke Networks LinkIQ Cable+Network Tester (przyrząd lub tester) to unikalny ręczny przyrząd 
testowy do wielu zastosowań, służący do testowania skrętki, łączności sieciowej i Power over 
Ethernet (PoE, Zasilanie przez sieć Ethernet). Zastosowanie te obejmują integrację systemu, 
instalację kabli oraz konserwację sieci i systemów bezpieczeństwa. Przyrząd jest wyposażony 
w pakiet oprogramowania do automatycznego wykrywania testowego, który rozpoznaje 
podłączone urządzenie i automatycznie wybiera odpowiedni typ testu dla tego urządzenia. 
Patrz Automatyczne wykrywanie testowe. Przyrząd można ustawić ręcznie, aby wykonać test 
kabla lub przełącznika.
Przyrząd wyświetla obrazy termowizyjne na czytelnym, dotykowym wyświetlaczu LCD o jakości 
przemysłowej. Przyrząd zapisuje dane w pamięci wewnętrznej, której zawartość można 
przesłać do komputera poprzez bezpośrednie połączenie USB z komputerem.
Przyrząd zawiera oprogramowanie komputerowe LinkWare PC. LinkWare PC to wysoce 
efektywny, profesjonalny pakiet oprogramowania przeznaczony do analizowania danych i 
raportowania.
Przyrząd jest zgodny z MicroScanner PoE Remote Identifer oraz IntelliTone Pro Toner, 
Tracer, and Probe.

Automatyczne wykrywanie testowe
Przyrząd jest domyślnie skonfigurowany w trybie Auto Test. Funkcja automatycznego 
wykrywania testowego rozpoznaje podłączone urządzenie i automatycznie wybiera 
odpowiedni typ testu dla tego urządzenia.
Automatyczne wykrywanie testowe wybiera:
• Test kabla, jeśli przyrząd wykryje Remote ID. Patrz Test kabla.
• Test przełącznika, jeśli przyrząd wykryje urządzenie sieciowe. Patrz Switch Test (Test 

przełącznika).
• Test przełącznika z Power over Ethernet (PoE, (Zasilanie przez sieć Ethernet) w przypadku 

wykrycia przez przyrząd urządzenia zasilającego (PSE). Patrz Switch Test (Test 
przełącznika).
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Kontakt z firmą Fluke
Fluke Corporation działa na całym świecie. Informacje o możliwościach kontaktu z nami w 
wybranej lokalizacji są dostępne na stronie internetowej: www.flukenetworks.com.
Aby zarejestrować swój produkt bądź wyświetlić, wydrukować lub pobrać najnowszą 
instrukcję, lub najnowszy suplement do instrukcji obsługi, należy przejść na stronę 
internetową.
+1-425-446-5500
info@flukenetworks.com

Informacje na temat bezpieczeństwa
Ogólne informacje na temat bezpieczeństwa znajdują się drukowanym dokumencie 
„Informacje na temat bezpieczeństwa” dostarczonym wraz z przyrządem i dostępnym pod 
adresem www.flukenetworks.com. Tam, gdzie ma to zastosowanie, podane są bardziej 
szczegółowe informacje na temat bezpieczeństwa.
Ostrzeżenie pozwala określić warunki i procedury, które mogą być niebezpieczne dla 
użytkownika. Przestroga pozwala określić warunki i czynności, które mogą spowodować 
uszkodzenie produktu i sprawdzanych urządzeń.

Wskazówka
Przed pierwszym uruchomieniem przyrządu akumulator należy ładować przez co 
najmniej 1,5 godziny. Patrz Akumulator.

WPrzestroga
Aby włączyć obwód zabezpieczający wejścia przyrządu, należy włączyć przyrząd 
przed podłączeniem kabla do przyrządu. Aby włączyć przyrząd, naciśnij przycisk .

Zapoznanie się z przyrządem
Rozpakuj przyrząd i zidentyfikuj jego elementy pokazane na Tabela 1.

www.flukenetworks.com
www.flukenetworks.com
www.flukenetworks.com
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Części
Tabela 1 przedstawia części przyrządu.

Tabela 1. Części

Pozycja Opis Pozycja Opis
 Przyrząd E Lokalizator biurowy #1 (Remote ID 1)[2]

 Ładowarka F Uchwyt lokalizatora biurowego


Zestaw uniwersalnego 
zasilacza sieciowego[1] G Kabel USB C – USB A

D Pasek do zawieszania H Miedziany kabel przedłużający CAT6A
[1] Dostępny wyłącznie w niektórych zestawach.
[2] Przyrząd może współpracować z Remote ID 2 aż do Remote ID 7 (są one dostępne oddzielnie jako zestaw 

REMOTE-ID KIT lub dołączone do zestawu LIQ-KIT)

8

7

6 5

4
321
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Elementy sterujące i złącza
Tabela 2 przedstawia elementy sterujące i złącza przyrządu.

Tabela 2. Elementy sterujące i złącza

Pozycja Opis Pozycja Opis
 Gniazdo RJ45 D Ekran dotykowy LCD (wyświetlacz)


Otwory do mocowania paska do 
zawieszenia E Przycisk zasilania.



Złącze wejściowe USB C służące do ładowania akumulatora lub przesyłania 
wyników do oprogramowania LinkWare PC. Przyrząd nie może wykonywać testu 
podczas ładowania akumulatora lub przesyłania wyników do oprogramowania 
LinkWare PC.

3

5

4

1

2

2
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Pasek do zawieszania
Rysunku 1 przedstawia sposób mocowania paska do zawieszania.

Rysunku 1. Mocowanie paska do zawieszania

1 2 3
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Wyświetlacz
Tabela 3 przedstawia pozycje na wyświetlaczu.

Tabela 3. Wyświetlacz

Pozycja Opis Pozycja Opis
 Czas E Ekran wyników i informacji

 Data F

Przycisk informacji/poleceń. Funkcja zmienia się w 
zależności od ekranu. Dotknij opcji AUTO TEST, 
aby wykonać test i automatycznie wybrać 
odpowiedni typ testu dla urządzenia. Patrz 
Automatyczne wykrywanie testowe.


Wskaźnik 
akumulatora G

Przycisk wyboru testu ręcznego. Dotknij, aby 
wybrać opcję wykonania testu kabla lub testu 
przełącznika.

D Pasek narzędzi menu głównego. Patrz Main Menu (Menu główne).

3

4

5

6

02/15/2021   09:24   AM
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Main Menu (Menu główne)
Tabela 4 zawiera listę podmenu dostępnych z Menu głównego.

Elementy sterujące menu
Menu są używane do wyświetlania oraz zmieniania ustawień:
1. Dotknij ikony w Menu głównym, aby otworzyć podmenu. Patrz Tabela 4.

Kolor tła wybranej ikony zmieni się na biały.
2. Dotknij elementu sterującego menu, aby ustawić i zmienić opcje. Patrz Tabela 5.

Niektóre menu zawierają pasek przewijania po prawej stronie, który wskazuje, że dostępne 
są dodatkowe opcje. Pasek przewijania nie jest elementem sterującym. Aby wyświetlić 
dodatkowe opcje, dotknij wyświetlacza i przesuń ekran w górę lub w dół. Pasek przewijania 
wskazuje lokalizację w menu.

3. Aby zamknąć podmenu i powrócić do ekranu Strony głównej, dotknij ikony .
Tabela Tabela 5 to lista elementów sterujących menu.

Tabela 4. Menu główne
Podmenu Funkcja

Home (Strona 
główna)

W razie potrzeby dotknij, aby powrócić do ekranu Strony 
głównej. Użyj ekranu Strony głównej, aby rozpocząć test lub 
przesłać wyniki do oprogramowania LinkWare PC.

Results (Wyniki) Dotknij, aby wyświetlić lub zarządzać wynikami. Patrz Results 
Menu (Menu wyników).

Tools 
(Narzędzia)

Dotknij, aby uzyskać dostęp do dodatkowych narzędzi. 
Narzędzi nie można używać podczas testu. Patrz Tools Menu 
(Menu narzędzi).

Settings 
(Ustawienia)

Dotknij, aby ustawić preferencje użytkownika oraz wyświetlić 
informacje dotyczące przyrządu. Patrz Settings Menu (Menu 
Ustawienia).

Tabela 5. Elementy sterujące menu

Pozycja Element 
sterujący Funkcja

Suwak Dostosowuje wartość. Dotknij i przesuń pasek w lewo, 
aby zmniejszyć wartość, lub w prawo, aby ją zwiększyć.

Wskaźnik wyboru
Wskazuje, która z dwóch opcji została wybrana.
Opcja wybrana.
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Settings Menu (Menu Ustawienia)
Tabela 6 zawiera listę opcji dostępnych w Menu Ustawienia. Przyrząd korzysta z ostatnio 
zapisanych ustawień po wyłączeniu i ponownym włączeniu przyrządu.

Wskaźnik wyboru Y/+

Aby wybrać pozycję z listy, dotknij opcji. Wskaźnik 
wyświetli wybraną opcję. W Menu wyników można 
wybrać więcej niż jedną pozycję na raz. Patrz Results 
Menu (Menu wyników).

Przycisk Menu opcji U
Dotknij, aby otworzyć menu opcji w celu regulacji 
ustawienia.

Przyciski regulacji 
wartości 
numerycznej

I/L Zmniejsza wartość numeryczną.
J/K Zwiększa wartość numeryczną.

Strzałka wstecz G
Powrót do poprzedniego ekranu i, w razie potrzeby, 
zapisanie zmian.

Przycisk Zakończ n
Powrót do poprzedniego ekranu bez zapisywania 
zmian.

Przycisk OK OK Zapisz zmiany lub wykonaj czynność. Następnie 
powróć do poprzedniego ekranu.

Przycisk Anuluj CANCEL 
(ANULUJ)

Nie wykonuj żadnych czynności i wróć do 
poprzedniego ekranu.

Tabela 6. Menu Ustawienia
Menu opcji Opcja Opis

Wire map Settings (Ustawienia mapy okablowania)

Shield Test
(Test ekranu 
kabla)

On (Wł.) Wykorzystuje ciągłość ekranu kabla do określenia, czy 
wynik testu jest pomyślny. Ustawienie domyślne.

Off (Wył.)
Nawet jeśli ekran jest połączony z kablem, ciągłość 
ekranu kabla nie jest wykorzystywana do określenia, 
czy test wypadł pomyślnie.

Tabela 5. Elementy sterujące menu (c.d.)

Pozycja Element 
sterujący Funkcja
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Allow Crossover
(Dopuszczaj 
przeplot)

On (Wł.)
Mapa okablowania kabla bezpośredniego lub kabla 
krosowego jest używana do określenia, czy test wypadł 
pomyślnie.

Off (Wył.)
Mapa okablowania kabla bezpośredniego jest używana 
do określenia, czy test wypadł pomyślnie. Mapa 
okablowania kabla krosowego nie przechodzi 
pomyślnie testu. Ustawienie domyślne.

Pinout <opcje>
Wybierz opcję, aby skonfigurować pinout do użycia w 
celu przeprowadzenia testu. Domyślnym ustawieniem 
jest T568A.

Ustawienia kabla

Test Limit
(Limit testu)

10BASE-T
Sprawdź, czy kabel o ciągłości na co najmniej 1,2 i 3,6 
par może obsługiwać szybkość transmisji danych 
10BASE-T (10). Ustawienie domyślne.

100BASE-TX
Sprawdź, czy kabel z ciągłością na co najmniej 1,2 i 3,6 
par może obsługiwać szybkość transmisji danych 
100BASE-TX (100).

1000BASE-T
Sprawdź, czy kabel 4-parowy z ciągłością na 
wszystkich 4 parach może obsługiwać szybkość 
transmisji danych 1000BASE-T (1G).

2.5GBASE-T
Sprawdź, czy kabel 4-parowy z ciągłością na 
wszystkich 4 parach może obsługiwać szybkość 
transmisji danych 2.5GBASE-T (2,5G).

5GBASE-T
Sprawdź, czy kabel 4-parowy z ciągłością na 
wszystkich 4 parach może obsługiwać szybkość 
transmisji danych 5GBASE-T (5G).

10GBASE-T
Sprawdź, czy kabel 4-parowy z ciągłością na 
wszystkich 4 parach może obsługiwać szybkość 
transmisji danych 10GBASE-T (10G).

NVP 50-99
Ustaw nominalną wartość prędkości propagacji (NVP) 
bazującą na wartościach kabla. Domyślna wartość NVP 
to 68.

Tabela 6. Menu Ustawienia (c.d.)
Menu opcji Opcja Opis
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Cable Settings (Ustawienia ogólne)
Auto Increment
(Automatyczny 
przyrost)

On (Wł.) Automatycznie zwiększa Test ID (identyfikator testu) o 
jedną cyfrę lub literę dla następnego testu.

Off (Wył.) Użyj, aby ręcznie zwiększać Test ID.

PoE Test
(Test PoE)

On (Wł.) Włącza wykrywanie PoE. Użyj do wykonywania testu 
PoE po wykonaniu testu przełącznika sieciowego.

Off (Wył.) Wyłącza wykrywanie PoE. Użyj, aby skrócić czas 
wykonywania testu przełącznika.

CDP/LLDP 
Timeout
(Limit czasu 
CDP/LLDP)

<opcje>
Dotknij, aby wybrać wyrażony w sekundach czas 
oczekiwania na reakcję CDP/LLDP, po upływie którego 
przyrząd ponownie przeprowadzi wykrywanie urządzeń 
sieciowych. Ustawieniem domyślnym jest 30 s.

-- Użyj suwaka po prawej stronie obrazu, aby 
wyregulować jasność obrazu.

Auto Shutoff
(Automatyczne 
wyłączanie)

On (Wł.)
Przyrząd automatycznie wyłączy się po 15 minutach 
bezczynności. Podczas ładowania przyrządu 
automatyczne wyłączanie jest wyłączone.

Off (Wył.) Przyrząd pozostaje włączony do chwili, gdy konieczne 
będzie ponowne naładowanie akumulatora.

Sound
(Dźwięk)

On (Wł.) Po zakończeniu testu przyrząd emituje sygnał 
dźwiękowy.

Off (Wył.) Po zakończeniu testu przyrząd nie emituje sygnału 
dźwiękowego.

Numbers
(Liczby) -- Ustaw lub wyświetl wskaźnik przecinka dziesiętnego.
Units
(Jednostki) -- Ustaw lub wyświetl jednostki używane w pomiarach.

Tabela 6. Menu Ustawienia (c.d.)
Menu opcji Opcja Opis
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Tools Menu (Menu narzędzi)
Tabela 7 zawiera listę opcji dostępnych w Menu narzędzi.

Date/Time
(Data/godzina) <opcje> Dotknij, aby wybrać opcje ustawiania daty, godziny, 

formatu daty i formatu godziny.
About
(Informacje) -- Dotknij, aby wyświetlić numer seryjny, adres MAC i 

informacje dotyczące wersji przyrządu.
Factory Reset 
(Reset do 
ustawień 
fabrycznych)

-- Dotknij przycisku, aby usunąć wszystkie wyniki testu i 
przywrócić domyślne ustawienia fabryczne przyrządu.

Tabela 7. Menu narzędzi
Menu opcji Opcja Opis

Tone Generator
(Generator 
sygnałów 
akustycznych)

IntelliTone
Przyrząd emituje ton cyfrowy, który sonda 
IntelliTone może używać do lokalizowania i 
izolowania przewodów za ścianami, na 
krosownicach lub w wiązkach.

Analog Tone 1
(Ton analogowy 1)

Przyrząd emituje sygnał analogowy, który 
standardowa sonda analogowa może używać do 
identyfikacji kabli w wiązkach.

Analog Tone 2
(Ton analogowy 2)
Analog Tone 3
(Ton analogowy 3)

Blink Port Light
(Kontrolka portu 
migania)

--
Dotknij, aby mignąć kontrolką portu 
koncentratora lub przełącznika w celu 
sprawdzenia zdolności przyłączeniowej i tras 
kablowych.

Tabela 6. Menu Ustawienia (c.d.)
Menu opcji Opcja Opis
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Testy
Przed przystąpieniem do testu przeczytaj poniższe ostrzeżenia.

XW Ostrzeżenie
W celu uniknięcia porażenia elektrycznego, pożaru, obrażeń ciała lub uszkodzenia 
przyrządu:
• Aby włączyć obwód zabezpieczający wejścia przyrządu, należy włączyć przyrząd 

przed podłączeniem kabla do przyrządu.
• Podczas testu nie należy podłączać kabla do przyrządu.
• Podczas testu nie należy odłączać kabla od przyrządu.
• Tester nie jest przeznaczony do podłączania do aktywnych wejść telefonicznych, 

systemów lub urządzeń, w tym urządzeń ISDN. Narażenie na napięcia stosowane w 
tych interfejsach może spowodować uszkodzenie testera i stworzyć potencjalne 
zagrożenie porażeniem prądem.

• Podczas pracy w potencjalnie niebezpiecznych miejscach, np. na drabinie lub na 
dachu, należy zachować ostrożność, zwłaszcza jeśli w pobliżu występuje burza z 
błyskawicami. Należy również zachować ostrożność, jeśli zewnętrzne kable 
komunikacyjne przebiegają równolegle do kabli instalacji elektrycznej. Te typy 
instalacji mogą narazić kable komunikacyjne na sprzężone stany przejściowe energii 
elektrycznej, które mogą występować w częściach przewodzących dostępnych 
sprzętu podczas pracy. Te stany przejściowe nie powinny stanowić zagrożenia 
porażeniem prądem elektrycznym, lecz wynikająca z nich nagła reakcja może 
prowadzić do wtórnego zagrożenia, takiego jak utrata równowagi, upadek lub 
odniesienie innych obrażeń. Aby zmniejszyć ryzyko narażenia, podczas pracy należy 
ograniczyć kontakt z przewodzącymi elementami zacisków we/wy.

Test kabla
Podczas testu skrętki dwużyłowej przyrząd przeprowadza serię testów częstotliwości 
radioelektrycznej (RF) w celu określenia parametrów transmisji kabla. Parametry są 
porównywane z limitami testowymi określonymi przez normę IEEE 802.3 dla sieci Ethernet. W 
przeciwieństwie do testerów transmisji, które przekazują bity w poprzek kabla, ten przyrząd 
ocenia właściwości fizyczne kabla.



Cable+Network Tester
Testy

13

• Parametry transmisji użyte do kwalifikacji kabla:
◦ Tłumienność wtrąceniowa
◦ Tłumienność odbicia
◦ Przesłuch
◦ Przekos opóźnienia
◦ Długość
◦ Mapa okablowania

• Kwalifikacja kabli zgodnie z normami IEEE 802.3:
◦ 10BASE-T
◦ 100BASE-TX
◦ 1000BASE-T
◦ 2.5GBASE-T
◦ 5GBASE-T
◦ 10GBASE-T

• Mierzy długość do 304,8 m
• Używa map okablowania, aby wyświetlić:

◦ Przerwy
◦ Zwarcia
◦ Rozszczepione pary
◦ Brak przewodów

• Zwłokę opóźnienia pomiędzy parami
Przeprowadzenie testu kabla
Testy kabli kończą się pomyślnie lub kończą się niepowodzeniem w zależności od wybranych 
ustawień testu. Aby pomyślnie przejść test:
• Przyrząd musi wykryć Remote ID.
• Mapa okablowania musi odpowiadać wybranym ustawieniom mapy okablowania.
• Badany kabel musi spełniać lub przekraczać wybrany limit testu.
Aby przeprowadzić test kabla:
1. Włącz przyrząd.
2. W razie potrzeby dostosuj ustawienia. Patrz Settings Menu (Menu Ustawienia).
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3. Podłącz jeden koniec miedzianego kabla przedłużającego CAT6A lub innego 
zatwierdzonego kabla do gniazda RJ45 przyrządu. Patrz Rysunku 2.

Rysunku 2. Konfiguracja testu kabla

4. Podłącz drugi koniec kabla przedłużającego do gniazda RJ45 lub do adaptera 
podłączonego do bliższego końca testowanego kabla. Następnie podłącz Remote ID do 
gniazda RJ45 lub do adaptera podłączonego do dalszego końca testowanego kabla.
Lub,
Podłącz Remote ID do gniazda RJ45 lub do adaptera podłączonego do bliższego końca 
testowanego kabla. Podłącz drugi koniec kabla przedłużającego do gniazda RJ45 lub do 
adaptera podłączonego do dalszego końca testowanego kabla.

5. Dotknij opcji AUTO TEST, aby wykonać test.
Wyniki ukażą się na wyświetlaczu. Patrz Tabela 8.

6. Aby zapisać wyniki. Patrz Save a Test Result (Zapisywanie wyniku testu).

02/15/2021   09:56 AM 02/15/2021   09:56 AM
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Tabela 8 pokazuje wyniki testu kabla.
Tabela 8. Ekran wyników testu kabla

Pozycja Opis Funkcja

 Etykieta wyniku
Tło jest zielone, jeśli test powiódł się.
Tło jest czerwone, jeśli test nie powiódł się.
Tło jest niebieskie, jeśli ekran ma wyłącznie znaczenie 
informacyjne.

 Długość kabla Pokazuje długość najkrótszej pary w kablu.


Przycisk Pairs 
(Pary)

Dotknij, aby otworzyć ekran PARY. Jeśli zostanie ustalona 
długość końca kabla, to długości par kabla będą widoczne.

2/15/2021   2:20 PM2/15/2021   2:20 PM
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Pozycja Opis Funkcja

D Etykieta Remote ID

Wyświetla numer Remote ID używanego podczas testu oraz 
informacje dotyczące testu.

 Remote ID Przyrząd wykrył Remote ID i test mapy 
okablowania zakończył się powodzeniem.

 Remote ID Przyrząd wykrył Remote ID, ale test mapy 
okablowania zakończył się niepowodzeniem.

 No Remote ID (Brak Remote ID) Występuje zwarcie w 
testowanym kablu, dlatego przyrząd nie może wykryć 
Remote ID. Test mapy okablowania zakończył się 
niepowodzeniem.

 No Remote ID (Brak Remote ID) Test nie wykrył 
Remote ID, ponieważ Remote ID nie został podłączony.
Patrz Ekrany mapy okablowania.

E
Identyfikatory 
przewodu i ekranu 
(dalszy koniec)

Numery: Wskazuje przewód dalszego końca, do którego 
kieruje się przewód bliższego końca.
SH: Oznacza ekran na dalszym końcu kabla.

F
Wyniki mapy 
okablowania

Wyświetla wyniki mapy okablowania. Patrz Ekrany mapy 
okablowania.

G
Identyfikatory 
przewodu i ekranu 
(bliższy koniec)

Czerwona ramka wokół numeru przewodu wskazuje, że 
przewód nie przeszedł pomyślnie testu z ustawieniami 
wybranymi dla testu.
Czerwona ramka wokół SH wskazuje, że ekran nie przeszedł 
pomyślnie testu ciągłości.

H
Wyniki testu 
parametrów kabla

Po przetestowaniu mapy okablowania, wyniki pokazują:
• Parametry kabla.
• Czy test parametrów kabla zakończył się powodzeniem 

(zielony), czy niepowodzeniem (czerwony) w oparciu o 
limity wybrane dla testu. Jeśli mapa okablowania nie 
przeszła pomyślnie testu, to segmenty są wyświetlane w 
kolorze szarym, ponieważ przyrząd nie może określić 
parametrów kabla.

Tabela 8. Ekran wyników testu kabla (c.d.)
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Ekrany mapy okablowania
Tabela 9 wyświetla mapę okablowania testu kabla, który zakończył się niepowodzeniem z wielu 
powodów.

Pozycja Opis Funkcja

I
Etykieta z 
wyjaśnieniem 
niepowodzenia

Jeśli test zakończy się niepowodzeniem, to na tej etykiecie 
zostanie wyświetlona informacja o przyczynie 
niepowodzenia.

J
SAVE AS...
(ZAPISZ JAKO...)

Gdy dostępna jest pamięć, aby zapisać wynik, dotknij opcji 
SAVE AS... (ZAPISZ JAKO...), aby zapisać wynik. Patrz Save 
a Test Result (Zapisywanie wyniku testu).

Tabela 9. Wiele uszkodzeń

Pozycja Opis
 Pary 1,2 są najkrótszą parą kabla i są przerwane w odległości 43,1 m.


Przyrząd wykrył Remote ID, ale test mapy okablowania zakończył się 
niepowodzeniem. Przewody nie zostały poprowadzone prawidłowo względem 
ustawień wybranych dla testu.

Tabela 8. Ekran wyników testu kabla (c.d.)
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Rysunku 3 pokazuje mapę okablowania testu kabla zakończonego niepowodzeniem, ponieważ 
przewody 4, 5, 7 i 8 są przerwane. Przewody nie są połączone z dalszym końcem, a limit 
testowy został ustawiony na ≥1000BASE-T (1G), aby sprawdzić kabel 4-parowy. Przy limicie 
testowym ustawionym na 10BASE-T lub 100BASE-TX, mapa okablowania tego testu kabla 
przeszła pomyślnie test. Długość przewodów na mapie okablowania wskazuje odległość do 
przerwy. 

Rysunku 3. Przerwane pary

Pozycja Opis



Mapa okablowania pokazuje sposób okablowania. Mapa okablowania 
przechodzi lub nie przechodzi pomyślnie testu w zależności od wybranych 
ustawień testu. W przypadku tego testu ustawienia są ustawione na testowanie:
• Kabla bezpośredniego (opcja Allow Crossover (Dopuszczaj przeplot) może 

być On (Wł.) lub Off (Wył.), aby przetestować kabel bezpośredni).
• Ciągłość ekranu kabla (Shield Test (Ekran) > On (Wł.))
• Limit testu jest ustawiony na ≥1000BASE-T (1G), aby zweryfikować kabel 4-

parowy.
D Test par 1,2 nie powiódł się, ponieważ są przerwane.
E Test par 7,8 nie powiódł się, ponieważ są odwróconą parą.
F

Test ciągłości ekranu nie powiódł się, ponieważ nie można sprawdzić ciągłości 
ekranu.

G
Ponieważ mapa okablowania nie przeszła testu, to przyrząd nie może testować 
parametrów kabla.

Tabela 9. Wiele uszkodzeń (c.d.)

1

Wire Map
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Rysunku 4 pokazuje mapę okablowania, która nie przeszła testu, ponieważ przewody 1 i 2 są ze 
sobą zwarte. Długość przewodów na mapie okablowania wskazuje odległość do zwarcia. W 
przypadku zwarcia przewodów przyrząd nie może wykryć Remote ID. Usunąć zwarcie i 
ponownie wykonać test, aby sprawdzić mapę okablowania pozostałych par.

Rysunku 4. Przewody zwarte ze sobą

Rysunku 5 pokazuje mapę okablowania dla testu kabla zakończonego niepowodzeniem, 
ponieważ pary 3,6 i 7,8 są rozszczepione.

Rysunku 5. Rozszczepione pary

Wire Map

1

Split pair
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Usterka limitu testu
Tabela 10 pokazuje test kabla, który zakończył się niepowodzeniem z powodu przesłuchu 
bliższego końca (NEXT).

Tabela 10. Usterka przesłuchu (NEXT)

Pozycja Opis
 Przyrząd wykrył Remote ID i test mapy okablowania zakończył się powodzeniem.



Test mapy okablowania zakończył się powodzeniem, ponieważ:
• Wszystkie przewody są połączone prawidłowo zarówno na bliższym, jak i 

dalszym końcu kabla bezpośredniego. Opcja Allow Crossover (Dopuszczaj 
przeplot) może być On (Wł.) lub Off (Wył.), aby przetestować kabel 
bezpośredni.

• Ciągłość ekranu nie jest badana podczas tego testu (Shield Test (Ekran) > 
Off (Wył.)).



Kabel może obsługiwać szybkości transmisji danych 10BASE-T (10), 
100BASE-TX (100) i 1000BASE-T (1G). Kabel nie obsługuje szybkości transmisji 
danych 2.5BASE-T (2.5G). Test kończy się niepowodzeniem, ponieważ limit testu 
został ustawiony na sprawdzenie, czy kabel obsługuje szybkość transmisji 
danych 2.5BASE-T (2.5G).

1

NEXT

1

3

2



Cable+Network Tester
Testy

21

Switch Test (Test przełącznika)
Podczas testu łączności sieciowej przyrząd wykonuje szereg kwerend w celu określenia i 
raportowania informacji dotyczących przełącznika lub urządzenia. Przyrząd określa informacje 
dotyczące urządzenia i raportuje anonsowane szybkości transmisji danych w trybie pełnego 
dupleksu lub półdupleksu. Patrz Switch Test (Test przełącznika).
W teście Power over Ethernet (PoE, Zasilanie przez sieć Ethernet) przyrząd zgłasza klasę mocy, 
którą urządzenie może negocjować, jeśli jest to urządzenie zasilające (PSE) zgodne z normą 
IEEE 802.3. Ponadto przyrząd obciąża PSE w celu ustalenia, czy PSE może obsłużyć obciążenie 
wynegocjowanego poziomu mocy na Powered Device (PD, Urządzenie zasilane). 
PSE to urządzenie, takie jak przełącznik, które może zapewnić PoE. PD to urządzenie, które 
może otrzymywać PoE z PSE. 
Po włączeniu testu PoE przyrząd automatycznie przeprowadza test PoE po zakończeniu testu 
przełącznika sieciowego
Przeprowadzenie testu przełącznika
W celu przeprowadzenia testu przełącznika:
1. Włącz przyrząd.
2. W razie potrzeby dostosuj ustawienia. Patrz Settings Menu (Menu Ustawienia).
3. Podłącz jeden koniec miedzianego kabla przedłużającego CAT6A lub innego 

zatwierdzonego kabla do gniazda RJ45 przyrządu. Patrz Rysunku 6.
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Rysunku 6. Konfiguracja testu przełącznika

4. Podłącz drugi koniec kabla przedłużającego do gniazda RJ45 w gnieździe łączonym z 
przełącznikiem.

5. Dotknij opcji AUTO TEST, aby wykonać test.
Wyniki ukażą się na wyświetlaczu. Patrz Wyniki testu sieci i Wyniki testu PoE.

6. Aby zapisać wyniki. Patrz Save a Test Result (Zapisywanie wyniku testu).

1 2 3 4 5 6

1 2 3 4 5 6

02/15/2021   09:56 AM 02/15/2021   09:56 AM
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Wyniki testu sieci
Tabela 11 to lista wyników testu przełącznika sieciowego.

Tabela 11. Wyniki testu sieci

Pozycja Opis Funkcja
  Port Gdy przyrząd odbierze pakiet LLDP lub CDP z urządzenia, to 

wyświetlany jest numer portu przełącznika na urządzeniu.
 NAME (NAZWA) Gdy przyrząd odbierze pakiet LLDP lub CDP z urządzenia, to 

wyświetlana jest nazwa urządzenia.

 VLAN
Gdy przyrząd odbierze pakiet LLDP lub CDP z urządzenia, to 
wyświetlana jest sieć VLAN, do której jest przypisane 
urządzenie.

D

Advertised 
Speeds
(Anonsowane 
szybkości)

Wyświetla anonsowane szybkości urządzenia. Prędkości w 
kolorze czarnym oznaczają, że przełącznik anonsuje tę 
szybkość.
Szybkości w kolorze czarnym oznaczają, że przełącznik nie 
anonsuje tej szybkości.

3
6

4

1

2
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Pozycja Opis Funkcja

E
Full Duplex
(Pełny dupleks)

Znacznik wyboru (Y) wskazuje, że urządzenie może 
jednocześnie wysyłać i odbierać informacje z anonsowaną 
szybkością.
Myślnik (—) oznacza, że urządzenie nie ma możliwości 
pełnego dupleksu przy anonsowanej szybkości.

F
Half Duplex
(Półdupleks)

Znacznik wyboru (Y) wskazuje, że urządzenie może wysyłać i 
odbierać informacje z anonsowaną szybkością, ale nie 
równocześnie.
Myślnik (—) oznacza, że urządzenie nie ma możliwości 
półdupleksu przy anonsowanej szybkości.
Puste miejsce oznacza, że funkcja półdupleksu nie jest 
dostępna z anonsowana szybkością.

Tabela 11. Wyniki testu sieci (c.d.)
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Wyniki testu PoE
Tabela 12 pokazuje wyniki testu PoE.

Tabela 12. Wyniki testu PoE

Pozycja Opis Funkcja

 Single

Dotknij, aby wyświetlić wyniki mocy pojedynczej sygnatury.
: Wskazuje, że przełącznik może negocjować moc 

pojedynczej sygnatury.
Karta jest szara, jeśli przełącznik nie może negocjować 
mocy pojedynczej sygnatury.

 Dual A

Dotknij, aby wyświetlić wyniki mocy sygnatury Dual A.
: Wskazuje, że przełącznik może negocjować moc 

podwójnej sygnatury na parach 1,2 i 3,6.
Karta jest szara, jeśli przełącznik nie może negocjować 
mocy podwójnej sygnatury.
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Pozycja Opis Funkcja

 Dual B

Dotknij, aby wyświetlić wyniki mocy sygnatury Dual B.
: Wskazuje, że przełącznik może negocjować moc 

podwójnej sygnatury na parach 4,5 i 7,8.
Karta jest szara, jeśli przełącznik nie może negocjować 
mocy podwójnej sygnatury.

D Zasilane pary Pokazuje, które pary są zasilane.
E

HW Class:
(Sprzęt Klasa):

Klasa zasilania wynegocjowana przez sprzęt (od klasy 0 do 
klasy 8) urządzenia PSE (urządzenie zasilające).

F
Moc w watach na PD 
(Urządzenie 
zasilane)

Moc obciążona w watach dostarczona przez PSE 
(urządzenie zasilające) do PD (Urządzenie zasilane).

G Napięcie minimalne
Minimalne wymagane napięcie, które urządzenie musi 
zapewniać pod obciążeniem zgodnie z normą IEEE 802.3 w 
oparciu o klasę mocy wynegocjowaną przez HW (E).

H
Napięcie pod 
obciążeniem

Zmierzone napięcie pod obciążeniem przy zgłoszonym 
poborze mocy.

: Wskazuje, że napięcie spełnia wymagania dla klasy 
mocy wynegocjowanej przez HW (E).

I

SW Negotiated 
Class: (Klasa 
negocjowana 
przez SW:)

Klasa zasilania wynegocjowana przez oprogramowanie (od 
klasy 1 do klasy 8) urządzenia.

J
Moc w watach na PD 
(Urządzenie 
zasilane)

Moc obciążona w watach dostarczona przez PSE 
(urządzenie zasilające) do PD (Urządzenie zasilane).

K Napięcie minimalne
Minimalne wymagane napięcie, które urządzenie musi 
zapewniać pod obciążeniem zgodnie z normą IEEE 802.3 w 
oparciu o klasę mocy wynegocjowaną przez SW (E).

L
Napięcie pod 
obciążeniem

Zmierzone napięcie pod obciążeniem przy zgłoszonym 
poborze mocy.

: Wskazuje, że napięcie spełnia wymagania dla klasy 
mocy wynegocjowanej przez SW (E).

Tabela 12. Wyniki testu PoE (c.d.)
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Rysunku 7 przedstawia przykład wyników testu urządzenia PoE pojedynczej sygnatury, które 
pomyślnie przeszło test.

Rysunku 7. Przykład pomyślnego przejścia testu PoE

Sekcja klasy sprzętu przeszła pomyślnie test, ponieważ:
• Urządzenie jest identyfikowane jako HW (Sprzęt) klasy 6 o mocy 51,0 W na PD.
• Przyrząd przykłada obciążenie do urządzenia w celu sprawdzenia, czy moc dostępna z PSE 

dla PD jest zgodna z normą wynegocjowanej klasy (w tym przykładzie jest to urządzenie 
klasy 6).

• Urządzenie dostarcza 55,0 V pod obciążeniem, które wynosi ≥42,5 V, czyli minimalną ilość 
wymaganą do spełnienia przez urządzenie normy klasy 6.

Sekcja klasy oprogramowania przeszła pomyślnie test, ponieważ:
• Urządzenie jest identyfikowane jako SW (Oprogramowanie) klasy 8 o mocy 71,3 W na PD.
• Przyrząd przykłada obciążenie do urządzenia w celu sprawdzenia, czy moc dostępna z PSE 

dla PD jest zgodna ze standardem wynegocjowanej klasy (w tym przykładzie jest to 
urządzenie klasy 8).

• Urządzenie dostarcza 54,2 V pod obciążeniem, które wynosi ≥41,1 V, czyli minimalną ilość 
wymaganą do spełnienia przez urządzenie normy klasy 8.

Urządzenia PoE nie są w stanie przejść pomyślnie testu, jeśli:
• Urządzenie identyfikuje się jako zdolne do wynegocjowanej klasy sprzętowej wyższej od 

mocy, którą może dostarczyć urządzenie pod obciążeniem wymaganym do spełnienia 
normy dla tej określonej klasy.

• Urządzenie identyfikuje się jako zdolne do wynegocjowanej klasy oprogramowania wyższej 
od mocy, którą może dostarczyć urządzenie pod obciążeniem wymaganym do spełnienia 
normy dla tej określonej klasy.

• Badany przełącznik nie może dostarczyć zasilania do urządzenia, ponieważ maksymalna 
moc, jaką może dostarczyć przełącznik, jest już w użyciu. 

HW Class: 6
51.0 W at PD
55.0 V Under Load, 42.5V Minimum

SW Negotiated Class: 8
71.3 W at PD
54.2 V Under Load, 41.1 V Minimum
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Save a Test Result (Zapisywanie wyniku testu)
W celu zapisania testu:
1. Na ekranie wyników testu dotknij opcji SAVE AS... (ZAPISZ JAKO...).
2. W razie potrzeby użyj klawiatury ekranowej, aby wprowadzić Test ID (Identyfikator testu), 

Project Name (Nazwę projektu) i Operator Name (Nazwisko operatora).
3. Dotknij opcji OK.

Results Menu (Menu wyników)
Tabela 13 zawiera listę symboli dostępnych w Menu wyników.

Tabela 13. Menu wyników

Pozycja Opis Funkcja
 Pole wyboru projektu Dotknij, aby wybrać projekt. Możesz wybrać więcej niż 

jeden projekt.
 Liczba wyników Pokazuje liczbę wyników wybranych do wyświetlenia.

6

8

7

3

1

4

5

2
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Delete Test Results (Usuwanie wyników testu)
W celu usunięcia wyniku testu:
1. Dotknij kolejno Results (Wyniki) > (ZARZĄDZAJ WYNIKAMI).
2. Dotknij pola po lewej stronie każdego wyniku przeznaczonego do usunięcia.
3. Dotknij opcji DELETE (USUŃ).
4. Dotknij opcji OK.
Aby usunąć wszystkie wyniki testów:
1. Dotknij kolejno Results (Wyniki) > (ZARZĄDZAJ WYNIKAMI) > 

SELECT ALL (WYBIERZ WSZYSTKO).
2. Dotknij opcji DELETE (USUŃ).
3. Dotknij opcji OK.

Pozycja Opis Funkcja

 Dostępne wyniki
Pokazuje pozostałą część dostępnych wyników, które 
można zapisać w pamięci. Przyrząd może zapisać 
maksymalnie 1000 wyników.

D
Informacje dotyczące 
testu

Wyświetla identyfikator testu, nazwę projektu oraz 
datę i godzinę testu.

E
MANAGE RESULTS 
(ZARZĄDZAJ WYNIKAMI)

Dotknij, aby wybrać wyniki do usunięcia. Patrz Delete 
Test Results (Usuwanie wyników testu).

F Symbol wyniku
 Wynik pomyślny.
 Wynik niepomyślny.
 Wynik ma wyłącznie charakter informacyjny.

G Prześlij symbol  Wynik został przesłany do LinkWare PC.
 Wynik nie został przesłany do LinkWare PC.

H Przycisk sortowania
Dotknij , aby wybrać sposób sortowania wyników: 
Oldest (Najstarsze), Newest (Najnowsze), 
Test ID (A-Z) (Identyfikatory testu (A-Z)), 
Test ID (Z-A) (Identyfikatory testu (Z-A)).

Tabela 13. Menu wyników (c.d.)
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Przesyłanie wyników do LinkWare PC
W celu przesłania wyników do LinkWare PC:
1. W razie potrzeby dotknij opcji Home (Strona główna).
2. Podłącz koniec USB-C kabla USB do portu USB przyrządu. Patrz Rysunku 8.
3. Podłącz koniec USB-A kabla USB do portu USB komputera.
4. Na komputerze PC użyj oprogramowania LinkWare PC, aby przesłać wyniki.

Rysunku 8. Łączenie przyrządu z komputerem

Testy z MS-IE-Adapter Set
Aby wykonać test z użyciem MS-IE-Adapter Set, należy zapoznać się z rozdziałem 
MS-IE-Adapter Set QRG w www.flukenetworks.com.
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Konserwacja
XW Ostrzeżenie

Aby uniknąć porażenia prądem, pożaru i obrażeń ciała:
• Nie wolno otwierać obudowy. Nie można naprawiać ani wymieniać części znajdujących 

się w obudowie.
• Używać wyłącznie zaakceptowanych części zamiennych.
• Naprawę przyrządu zlecać wyłącznie upoważnionym do tego zakładom.

Czyszczenie przyrządu
Obudowę i wyświetlacz należy czyścić miękką szmatką zwilżoną wodą zmoczoną łagodnym 
roztworem mydła. Nie używać rozpuszczalników, alkoholu izopropylowego ani ściernych 
środków czyszczących.
Do czyszczenia portów należy używać sprężonego powietrza w puszce lub pistoletu 
jonizacyjnego na suchy azot, jeśli jest dostępny, aby wydmuchać pył z portów.
Akumulator

Wskazówka
Przyrząd jest zasilany wyłącznie z akumulatora. Nie można wykonywać testu podczas 
ładowania akumulatora.

XW Ostrzeżenie
W celu uniknięcia porażenia elektrycznego, pożaru, obrażeń ciała lub uszkodzenia 
przyrządu:
• Do ładowania akumulatorów można używać wyłącznie ładowarek zatwierdzonych 

przez firmę Fluke Networks.
• W bateriach znajdują się niebezpieczne związki chemiczne, które mogą spowodować 

oparzenie lub wybuch. W razie kontaktu z niebezpiecznymi związkami chemicznymi 
spłukać je wodą i zapewnić pomoc medyczną.

• Nie wolno rozbierać akumulatorów.
• Ogniwa ani zestawy akumulatorów nie mogą znajdować się w pobliżu źródła ciepła lub 

ognia. Nie wolno narażać na działanie światła słonecznego.
• Nie wolno rozbierać ani zgniatać ogniw, ani zestawów akumulatorów.
• Nie wolno zwierać biegunów akumulatora.
• Używać wyłącznie zewnętrznych zasilaczy sieciowych dostarczonych razem z 

przyrządem.
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• Jeśli podczas ładowania akumulator silnie się nagrzewa (do temperatury >50 °C), 
należy odłączyć ładowarkę akumulatora i umieścić przyrząd lub akumulator w 
chłodnym, niepalnym miejscu.

• Akumulator należy wymieniać co 5 lat przy umiarkowanym użytkowaniu lub co 2 lata 
przy częstym użytkowaniu. Umiarkowane użytkowanie oznacza ładowanie 
akumulatora dwa razy w tygodniu. Częste użytkowanie oznacza rozładowanie do 
momentu wyłączenia urządzenia i codzienne ładowanie.

• Aby wymienić akumulator, należy wysłać przyrząd do autoryzowanego Centrum 
serwisowego Fluke Networks.

Aby uzyskać najlepszą wydajność akumulatora litowo-jonowego:
• Przyrządu nie należy ładować dłużej niż przez 24 godziny, ponieważ może to obniżyć 

trwałość akumulatora.
• Aby zapewnić maksymalną żywotność akumulatora, przyrząd należy ładować co 6 miesięcy 

przez co najmniej 1,5 godziny. Nieużywany akumulator rozładowuje się w ciągu około 
6 miesięcy.

Rysunku 9 przedstawia sposób ładowania akumulatora.
Rysunku 9. Ładowanie akumulatora

Parametry techniczne przyrządu
Pełne Dane Techniczne Produktu można znaleźć na naszej stronie internetowej.
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