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Kit de Remoto Test-n-Map™ do VDV Scout® Pro 2  
Manual de instruções

COMPATIBILIDADE 
O Kit de Remoto Test-n-Map™ do VDV Scout® Pro 2 (VDV770-827) é compatível com os seguintes testadores  
VDV Scout® Pro:

Testador Número de peça Número de peça do kit Cor do botão Compatibilidade

Testador VDV Scout® Pro VDV501-053 VDV501-809 PRETO NAO

Testador VDV Scout® Pro LT VDV501-068 VDV501-814
VDV501-816 VERMELHO SIM

Testador VDV Scout®  Pro 2 VDV501-098
VDV501-823

VDV501-823R
VDV501-824

AZUL SIM

Testador VDV Scout®  Pro 2 LT VDV501-108 VDV501-825
VDV501-826 VERMELHO SIM

 ADVERTÊNCIAS 
Para assegurar a operação e o serviço do testador seguros, siga estas instruções. Não observar estas advertências 
pode resultar em acidentes pessoais graves ou morte.

• O VDV Scout® Pro 2 é projetado para uso em sistema de cabos desenergizados. Conectar o VDV Scout® Pro 2 a 
uma fonte AC energizada pode danificá-lo e expor o usuário a um risco de segurança.

• Plugues RJ com terminação mal feita podem danificar a tomada do VDV Scout® Pro 2. Inspecione visualmente um 
plugue RJ antes de inseri-lo no testador. Os contatos sempre devem estar embutidos na carcaça plástica do plugue. 
Conectar plugues de 6 posições em tomada de 8 posições no testador pode danificar os contatos externos da 
tomada a menos que o plugue tenha sido projetado para essa finalidade.

 SÍMBOLOS:
ADVERTÊNCIA: Existe risco potencial de acidente pessoal.
Cuidado: Existe risco potencial de causar danos ou destruir o equipamento.

Sempre utilize equipamento de proteção para os olhos aprovado.

NÃO use em circuitos elétricos energizados.

Conformité Européenne. O produto está em conformidade com as diretivas da Comunidade 
Econômica Europeia.

Este símbolo indica que o equipamento e seus acessórios podem estar sujeitos a coleta e descarte 
separados.
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VISÃO GERAL DE PORTAS E CONTROLES REMOTOS

Porta RJ45 Cabo de dados, cabo Ethernet, cabo de 8 fios, cabo de 4 pares trançados, Cat5e, Cat6, Cat6a, Cat7.

Porta do conector F: Cabo de vídeo, cabo coaxial, cabo RG6, cabo RG59.

Porta RJ11/12: Cabo de telefone, cabo POTS (Telefone público comum), cabo de 4 fios, cabo de 6 fios, cabo de 
2 pares trançados, cabo de 3 pares trançados, Cat3.

Porta RJ11/12

Porta RJ45

Use para mapeamento de identificação de localização de cabo e teste de continuidade. Remotos são exibidos 
no testador como IDs remotos nº 2 a 8. 

Remoto autoarmazenável 
VDV999-109

IDS REMOTOS AUTOARMAZENÁVEIS

REMOTOS TEST-N-MAP™

Use para o mapeamento da identificação de localização de cabo e/ou teste de continuidade. Remotos 
autoarmazenáveis são exibidos no testador como Remoto nº 1. 

Porta RJ11/12

Frente

Porta RJ45

Porta do conector F Porta RJ45

Remoto autoarmazenável Test-n-Map™
VDV999-110

Nº Remoto  
Test-n-Map™

Nº de peça

2 VDV501-112
3 VDV501-113
4 VDV501-114
5 VDV501-115
6 VDV501-116
7 VDV501-117
8 VDV501-118

Atrás

Porta do conector F
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TESTE DE TOMADA TELEFÔNICA
Os remotos Test-n-Map Nº 2 - Nº 8 vêm com uma porta RJ45. Para utilizar estes remotos com uma tomada RJ11 ou 
RJ12, é preciso ter um cabo adaptador.

CUIDADO: Não utilizar o cabo ponte universal RJ12 Klein Tools (VDV726-125) ou equivalente aprovado pode resultar em 
pinos de contato danificados no remoto.

VDV726-125

KLEIN TOOLS, INC. 
450 Bond Street 

Lincolnshire, IL 60069, EUA
1-800-553-4676

www.kleintools.com

ATENDIMENTO AO CLIENTE

1. Remova o único parafuso no meio da parte de trás do VDV Scout® Pro 2 com uma chave de fenda Phillips 
nº 1. Remova a porta da bateria.

2. Desconecte o cabo da bateria e recicle a bateria descarregada.
3. Adquira uma bateria alcalina de 9 V (IEC 6LR61, ANSI/NEDA 1640A).
4. Conecte o cabo da bateria à nova bateria conforme a polaridade e coloque a bateria em seu compartimento.
5. Recoloque a porta das baterias e o parafuso, tomando cuidado para não apertá-lo demais.

GARANTIA
www.kleintools.com/warranty

LIMPEZA
Desligue o instrumento e desconecte todos os cabos. Limpe o instrumento usando um pano úmido. Não use produtos 
de limpeza abrasivos ou solventes.

ARMAZENAMENTO
Remova as pilhas quando o instrumento não estiver em uso por um longo período de tempo. Não exponha o 
instrumento a altas temperaturas ou umidade. Após um período de armazenamento em condições extremas, deixe o 
instrumento retornar às condições normais de operação antes de usá-lo.

DESCARTE/RECICLAGEM
Não jogue o equipamento e seus acessórios no lixo. Os itens devem ser descartados adequadamente 
conforme as regulamentações locais. 
Antes do descarte deste produto, entre em contato com a Klein Tools para conhecer as opções de descarte 
adequadas. 

SUBSTITUIÇÃO DA BATERIA


