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OTDR- Reflectômetro do domínio do tempo 

óptico. 

 

Prefácio 

Compre e use esta série de reflectómetro de domínio óptico portátil. Este manual 

contém principalmente as informações de operação e manutenção do instrumento, 

bem como o guia de solução de problemas e outras informações. Para sua 

conveniência, leia o manual cuidadosamente antes de operar o instrumento e siga 

as instruções corretamente. 

Este manual só é usado em conjunto com este instrumento. Qualquer unidade ou 

indivíduo não deve adulterar, copiar ou divulgar o conteúdo deste manual para fins 

comerciais sem autorização da empresa. 

Os conteúdos contidos neste manual estão sujeitos a modificações sem aviso 

prévio. Se você tiver alguma dúvida, por favor ligue para o fornecedor, nós da 

Fast-wi lhe forneceremos todo o suporte na compra desse produto. 

Aviso de Segurança 

Adaptador de energia 

Entrada:AC 100V ~  240V,50/60Hz;@0.8A 

Saída:DC 9V,2A 

Use o adaptador de energia em estrita conformidade com as especificações, ou pode causar 

danos ao dispositivo 

 

Bateria: 

Dentro do instrumento há bateria de lítio dedicada. Para dar a reprodução completa ao 

desempenho da bateria, ao usar o instrumento pela primeira vez, use a fonte interna de 

alimentação da bateria, a bateria estará esgotada e, em seguida, carregará a bateria, o primeiro 

mailto:240V，50/60Hz；@1.6A
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tempo de carga não deve ser inferior a 4 horas. A faixa de temperatura de carregamento da 

bateria na máquina é de -10°C ~ 50°C. Quando a temperatura ambiente estiver muito alta, por 

favor, termine a carga para sua segurança. Quando o instrumento estiver ocioso por mais de 2 

meses, ele deve ser carregado a tempo de manter a bateria. Não tire a bateria sem permissão; 

Por favor, não deixe a bateria perto da fonte de incêndio, calor forte; Não abra nem danifique a 

bateria; A faixa de temperatura da bateria para armazenamento a longo prazo é de -20°C ~ 45°C. 

 

Instruções de segurança a laser: 

O nível de segurança a laser deste instrumento é: CLASSE III. B, pertencem ao prejudicial 

ao laser do corpo humano, em processo de uso, por favor preste atenção à segurança. 

Ao usar este instrumento, evite olhar diretamente para a tomada de laser ou para a 

extremidade da fibra óptica. Quando o instrumento for usado, cubra a tampa de pó da saída de 

luz. Quando a função de luz vermelha visível do instrumento estiver acesa, por favor, não olhe 

diretamente para a porta de saída da fonte de luz vermelha ou no final da fibra óptica 

conectada à extremidade de saída da luz vermelha, de modo a evitar danos aos olhos. 

 

 

 

Características do produto: 

1.  Comprimento de onda: Modo único:： 1550 

2. Faixa de medição:100m/500m/2km/5km/10km/20km/40km/60km/80km 

3. Tela de toque 

4. Formato de dados: Formato Sor 

5. Recursos de integração :Medidor de energia, fonte de，luz,，VFL,，testador de perda,，OTDR,Mapa de 

eventos, Teste de cabo de rede, LED。  

6. Entrada do teclado, editar salvar nome do arquivo e número da linha 

7. Suporte a atualização do usuário 

8. A tela TFT de 4,3 polegadas, 800 * 480 pixels, é claramente visível na luz solar ao ar livre 

9. São utilizadas baterias de lítio de 3,7v /5200mAh, que podem ser totalmente carregadas por mais de 8 

horas 

10. Função de captura de tela conveniente, instrumento sob qualquer interface pode ser rapidamente 

captura de tela 
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Indicadores físicos: 

1、Tela sensível ao toque capacitiva de 4,3 polegadas com visualização completa, resolução TFT 

800x480 

1. Bateria de lítio: 5200mAh/ 3.7v, tempo de espera > por 10 horas 

2. Tamanho: 175x105x45mm, peso: 560g (incluindo bateria) 

3. Temperatura de trabalho: -10~+55°C, temperatura de armazenamento: -20~+80°C 
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Indicadores técnicos 

Faixa de medição 100m/500m/2km/5km/10km/20km/40km/60km/80km 

Resolução amostral Minimum: 0.2m 

The sampling point 64,000 point 

Linearidade ≤0.05dB/dB 

Limite de perda 0.01dB 

Resolução de perdas 0.001dB 

Resolução de faixa 0.01m 

Precisão de alcance ±(0.5m+Range×3×10-5+Sampling resolution) （Excluding refractive index error） 

Memória >80,000 

VFL 10mW，CW/2Hz 

Interface de dados 2 个 USB（Type A×1，Micro usb×1），SD card 

Tela  4.3-inch TFT-LCD (Standard distribution capacity touch screen) 

Bateria 3.7V/5200mAh 

Temperatura Working temperature：-10℃~+55℃；Storage temperature：-20℃~+80℃ 

Umidade ≤95%（No condensation） 

Tamanho/Peso 175x105x45mm / 0.56kg（Contain the battery） 

Anexo Power adapter, lithium battery, FC adaptor, USB cable, quick guide, portable package 

OPM Type A：-10dBm~-70dBm;Type B：+26dBm~-50dBm 

Fonte laser The output power：-4~-10dBm±2dB，Modulation frequency：CW/270Hz/1KHz/2KHz 

Faixa de medição 100m◗500m◗2km◗5km◗10km◗20km◗40km◗60km /80km 

Resolução amostral Mínimo:  0. 2m 

O ponto de amostragem 64.000  pontos 

Linearidade ≤0,05dB/dB 

Limite de perda 0.01dB 

Resolução de perdas 0.001dB 

Resolução de faixa 0,01m 

Precisão de alcance ±(0,5m+Faixa×3×10-5+Resolução amostral)  (Excluindo erro do índice de refração) 

Memória >80.000 

Vfl 10mW, CW/2Hz 

Interface de dados 2-USB (TipoA×1, Microusb×1), cartão SD 

Tela TFT-LCD de 4,3 polegadas (tela sensível ao toque da capacidade de distribuição padrão) 

Bateria 3.7V/5200mAh 

Temperatura Temperatura de trabalho :-10°C~+55°C;Temperatura de armazenamento:：-20°C~+80°C 

Umidade ≤95% (Sem condensação) 

Tamanho/Peso 175x105x45mm / 0,56kg(Conter abateria) 

Anexo Adaptador de energia, bateria de lítio, adaptador FC, cabo USB, guia rápido, pacote portátil 

Opm Tipo A:-10dBm~-70dBm; Tipo B:+26dBm~-50dBm 

Fonte laser A potência de saída:-4~-10dBm±2dB, frequência de modulação :CW/270Hz/1KHz/2KHz 

Teste do cabo de rede Teste de sequência de fios de rede de suporte e alinhamento do fio 
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Não Nome Descrever 

l Interface óptica VFL-Medidor de potência-Fonte de luz-OTDR fibra ativa 

ll Interface elétrica Porta de alimentação ◗Micro USB, ，USB2.0(Tipo A),），Cartão SD,，RJ45,，

LED 

lll Chaves [M]: Teste manual;  

[A]】:Teste automático; ； 

OK: Chave de navegação direcional; ； 

ESC: retorno 

CONFIGURAÇÃO: Digite a interface desconfiguração; 

 

Esta série de testador abrangente óptico de fibra é um instrumento de medição óptica multifuncional, que 

integra OTDR, localizador de falhas visuais, medidor óptico de energia, fonte de luz, testador de perda de 

inserção, mapa de eventos e outras funções. Definir tela sensível ao toque e botão como uma das 

operabilidades de um instrumento muito simples e amigável, é a construção de cabo óptico, aceitação de 

engenharia, reparo no local e outro assistente eficaz, seja usado para importar instrumentos de alta qualidade 

da marca, ou não iniciantes, acreditam que o instrumento é sua escolha mais íntima. 

 

 

 

Ⅰ 

Ⅱ 

Ⅲ 

Guia do usuário 

 



 

 

6 

 

1. Configuração do sistema 

 

 
Pressione [Configuração do sistema] na interface do menu principal para entrar na interface 

de configuração do sistema e as seguintes Configurações podem ser executadas: 

1. Seleção de idiomas 

2. Ajuste da luz de fundo 

3. Desligamento automático 

4. Configurações de data 

5. Configuração de tempo  

6. Calibrar a tela de toque 

7. Upgrades 

8. Informações do sistema (Série não, ，modelo de instrumento, ，hardware e número da 

versão do software) 
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2、Módulo de função OTDR 

 

2.1 Configuração 

Sob a interface principal do medidor, pressione o botão [SETUP] para entrar rapidamente na 

interface de configuração :(ou pressionar F1 para inserir a configuração do parâmetro na interface 

principal do OTDR) 

 

 

“Parâmetro de teste”Menu 

 

2.1.1 Parâmetro de teste 

 

❖ Comprimento de onda: 1550nm. 

 

1. Faixa de medição: 

2.            Modo AUTOMÁTICO:O dispositivo definirá automaticamente os parâmetros 

mais apropriados para a medição atual, e os valores selecionados da faixa de 

medição e da largura de pulso não podem ser modificados neste momento. 

           Modo manual: A largura de gama e pulso pode ser definida manualmente. 

❖ Largura do pulso: A largura do pulso refere-se à largura de tempo do sinal de pulso óptico 

alemão emissor durante a medição. Quanto maior for a largura do pulso, mais 

forte é a potência óptica injetada na fibra, mais forte o sinal de recuo da fibra, e 

mais longe o OTDR pode detectar efetivamente, mas a largura de pulso ampla 

causará saturação do sinal de reflexo inicial, resultando em grande área cega. 

Portanto, a seleção da largura do pulso está relacionada à medição da 
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fibralength. The longer the length is, the wider the pulse width is. It can only be 

modified in the automatic measurement mode, which defaults to "automatic 

configuration". 

 

1. Tempo de medição: No modo médio de medição, quanto maior o tempo de detecção, 

melhor será a relação sinal-ruído e mais precisos são os resultados dos testes. 

O usuário deve selecionar razoavelmente o tempo de detecção, que é 

proporcional à medição dinâmica. 

 

1. Resolução: Alta resolução terá mais pontos de amostragem e maior precisão, mas 

também aumentará a quantidade de dados coletados. 

2. Índice de refração:  É que as características essenciais da fibra óptica, diferentes fabricantes 

de fibra óptica, ligeiramente diferente, índice refrativo é o parâmetro chave para calcular a 

distância, não pode ser arbitrariamente definido. 

 

1. Unidade        :km/kfeet/milhas. 

 

 

O OTDR selecionará automaticamente a largura de pulso de referência mais apropriada 

quando a faixa de medição manual estiver definida no modo automático. 

    A largura de alcance e pulso pode ser ajustada manualmente no modo manual. A lista a seguir é 

apenas para referência: 

 

Range    

 

Pulso  

Largura 

100m 500m 2km 5km 10km 20km 40km 60km 80km 

5ns √ √ √ △ △ △ △ △ △ 

10ns √ √ √ √ △ △ △ △ △ 

20ns √ √ √ √ √ △ △ △ △ 

50ns √ √ √ √ √ √ △ △ △ 

100ns △ √ √ √ √ √ △ △ △ 

200ns △ △ √ √ √ √ √ △ △ 

500ns △ △ △ √ √ √ √ √ √ 

1us △ △ △ △ √ √ √ √ √ 

2us △ △ △ △ △ √ √ √ √ 

5us △ △ △ △ △ △ √ √ √ 

10us △ △ △ △ △ △ △ √ √ 
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2.1.2 Configurações de parâmetros OTDR 

Vários limiares de medição de eventos, incluindo atenuação/reflexão/índice de refração final 

de fibra óptica/inclinação e configurações de coeficiente de dispersão 

    O índice de refração é selecionado pelo usuário, e a alteração da configuração do índice de 

refração alterará o resultado variado. O índice de refração é fornecido pelo cabo de fibra óptica 

ou pelo fabricante de fibra óptica. Os usuários são aconselhados a calibrar o índice de refração do 

grupo com um comprimento conhecido de fibra e lembre-se 。  

O coeficiente de dispersão é geralmente obtido do fabricante do cabo de fibra óptica 

2.1.3 Restaurar o padrão 

 

    Restaurar as configurações padrão de fábrica. 
 

 

2.2 Teste 

 
Pressione a tecla [F1] no painel de controle para inserir a interface de medição。  

A seguir, o significado de cada rótulo na interface de medição: 

 

1. Menu principal    Menu de função de operação da seção geral 

 

2. Configurações do parâmetro: 

3.     Configurações do parâmetro de medição submenu 

   

4. Operação de curva: 

5.    Sub empresa de manipulação de curvas, incluindo: cursor, zoom e tradução de curva 

 

6. Operações de arquivos 

7.    Submenu operação de arquivo, incluindo: arquivo aberto, salvar arquivo, operação de 

vários rastreamentos e salvar configurações de arquivo. 

8. Análise de eventos 

9.    Sobem menu de análise de curvas, incluindo: cursor, zoom de curva, exibição da lista 

de eventos, adicionar e excluir eventos 

 

 

1. Mais (descrição da função de operação multi-rastreamento e análise de eventos)   

-Adicionar evento:  A lista de eventos é adicionada em conformidade 

-Excluir eventos:  A lista de eventos excluirá o evento de acordo 

-Escolha clara: Quando a linha multitrace carregar, limpe a curva selecionada e a lista de eventos 

-Remova outra:  Quando as linhas multitrace estiverem carregadas, limpe a lista de curvas e 

eventos diferentes da curva selecionada 

-Limpar tudo:  Limpe todas as curvas de medição e listas de eventos na interface de medição 

atual 
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MODO TEMPO REAL: 

Configurações do parâmetro ->Tempo de teste->Modo médio; pressione: REAL/AVG】tecla 

digite o modo de medição em tempo real, O circuito atual é medido em tempo real, e os parâmetros de 

medição não podem ser modificados no modo de medição. Se os parâmetros precisarem ser 

modificados, o teste precisa ser interrompido primeiro. A análise do evento não será realizada 

durante o teste em tempo real, e a análise do evento só será realizada após a parada do teste. 

 

 
                                     MODO EM TEMPO REAL 

Modo médio 

Configurações do parâmetro/Tempo de teste/XX segundos; Pressione-REAL/AVG】tecla digite o 

modo de medição em tempo real,A curva que consiste nos valores médios medidos ao longo de um 

período de tempo pode ser exibida. O tempo pode ser editado na opção "tempo de medição" em 

[SETUP]. 

 

 
 

 

Modo médio 
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    Quando a medição estiver concluída, o resultado da medição será automaticamente salvo . 

    Em nenhuma circunstância a interface óptica e a extremidade da fibra traseira conectada à 

interface óptica devem ser direcionadas aos olhos do operador ou de outra pessoa. Caso 

contrário, a visão da pessoa irradiada pode ser danificada, ou até mesmo cega! 

 

2.3 Armazenamento de arquivos 
 

  Pressione [ARQUIVO] para exibir e editar arquivos armazenados 

 

 

Operação de arquivos 

 

    O menu fornece um armazenamento completo de arquivos, função de chamada. Os 

resultados de cada medição são automaticamente salvos no armazenamento interno 

(configurável) e marcados com tempo, data, número de série e outras informações para fácil 

referência. Os usuários podem nomear, numerar, comentar cada curva de medição e gerar 

relatórios completos através de software conectado aleatório. 
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2.4 Mapa do evento 

Mapas de eventos podem ser usados para ajudar na visualização de links de fibra. O mapa do evento 

traduz a conexão de todo o link de fibra diretamente no diagrama de esquema físico, como conexão de fusão, 

conexão flange, divisor, partida de fibra, extremidade de fibra, dobra, etc. 

Alguns parâmetros de análise precisam ser definidos antes de usar as medições do mapa de eventos (o 

medidor tem valor clássico padrão, se o usuário não estiver familiarizado com os parâmetros de análise de link, 

é recomendável usar o valor padrão diretamente). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                     Mapa do evento 

2.4.1 Limite de passagem/falha 
O parâmetro de limiar de passagem/falha é usado para julgar se a junção de soldagem e o ponto de 

conexão de flange estão dentro da faixa qualificada e excedem o parâmetro limiar. O diagrama esquemático 

mostra vermelho, menos do que o parâmetro limiar, e o diagrama esquemático mostra verde. 
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O parâmetro limiar 
 

2.4.2 Configurações de perda de SPLITTER 
Na rede PON, geralmente há divisor 1 x N, mas a perda de cada divisor pode ser diferente. Portanto, é 

necessário limitar o valor de perda do divisor. Se o intervalo de valor for definido incorretamente, a precisão do 

mapa de eventos será afetada. 
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              Configurações de perda de SPLITTER 

2.5 Software de computador 
 

Se o usuário precisar realizar uma comparação multi-curva ou outras funções de análise ou 

operação remota, os dados de medição armazenados no dispositivo após a medição também 

podem ser impressos pelo software. 

(Para uma operação detalhada do software de computador superior, consulte o manual de 

operação do software de computador superior) 

Nota: o pacote de instalação do software e as instruções de operação do software são 

armazenados no cartão SD do dispositivo. Arquivos relevantes podem ser importados para o 

computador através do cabo MINI USB. 

 

Impressão em lote: 

Você pode definir o cursor A/B，de cada imagem arbitrariamente,as informações do cursor A/B 



 

 

15 

serão impressas no relatório。  O cursor A/B está localizado nos eventos de início e fim por 

padrão.
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3.Outros módulos funcionais 

3.1 Módulo VFL- CANETA LASER 

 

Módulo VFL(650nm) 
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                            Módulo VFL 

 

O módulo VFL tem dois modos de emissão: 

 

MODO CW:Neste modo é emitido um fluxo contínuo de luz visível. 

MODO 2Hz:Neste modo, a luz visível pisca em uma frequência de 2Hz. 

 

Pressione [Shutdown], [Quit] ou [ESC] para desligar a VFL 

 

Ao usar o módulo VFL, não aponte o emissor para os olhos, caso contrário, pode causar danos 

irreversíveis aos olhos! 

3.2  Módulo OPM- POWER  METER 
 

Unidade:dB,，dBm,，uW ou mW 

 

Módulo Opm 

Iniciar/Desligar 

Ligue e desligue a função do medidor de alimentação. 

 

Comutação de comprimento de onda: 

Pressione o TAB "00 switch" para alternar o comprimento de onda atual. 

Definido como o valor de referência: 

Pressione a TAB "REF" para definir o valor atual para a referência do medidor de potência. 

 

Claro zero: 

Pressione a TAB "Zero “para restaurar o conjunto de valor de referência 

Frequência: 
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O medidor de potência tem uma função de identificação de frequência e pode identificar 

270Hz/1kHz/2kHz. 

3.3 Módulo de origem laser 
  O módulo de fonte de luz e o OTDR usam a mesma porta óptica. OTDR tem vários 

comprimentos de onda (exceto para multi-modo), e a fonte de luz tem vários comprimentos de 

onda

. 

Módulo de fonte de luz 

 

Iniciar/Desligar 

Abra e descanse o módulo de fonte de luz! 

 

Interruptor de comprimento de onda 

Pressione  Switch"para alterar o comprimento de onda. 

 

Comutação de frequência 

Pressione o TAB "interruptor de frequência" para alternar a frequência de saída do 

laser:CW/270Hz/1kHz/2kHz 

 

Descrição da função e índice de fonte deluz: 

1)A potência de saída do laser:-4dBm~-10dBm±2dB 

2)Função na taxa de tempo estável:：3 minutos 

3)Estabilidade de curto prazo:0,05dB 

4)Estabilidade de longo prazo:0,5dB 
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3.4 Módulo de teste de perda  
Quando o medidor for instalado com o módulo de fonte de luz estável e o módulo do medidor de 

energia, o módulo de teste de perda será ativado automaticamente. 

 

Interface do módulo de origem da luz 

Início/parada:Ligue e desligue o módulo de teste de perda. 

04:Pressione o TAB ""Switch  "para alternar o comprimento de onda atual. 

REF:Defina o valor de referência. 

Zero:Restaurar o valor de referência definido 

 

3.5 Led 
O instrumento é equipado com um LED,o que é conveniente para os usuários operarem no 

corredor escuro ou subterrâneo. 

Método de operação 1: no estado de inicialidade, pressione a "tecla de alimentação", você 

pode ligar e desligar a lanterna. 

Método de operação 2:No estado de inicialização, há um botão de interruptor "LED" na caixa 

de diálogo pull-down no menu de operação no canto superior direito para perceber o interruptor 

de lanterna. 
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MENU 

3.6 Módulo de teste de cabo de rede 
O módulo é usado para o teste de sequência de linha e teste de alinhamento de linha do 

cabo de rede padrão RJ45. Ele pode verificar se o cabo de rede está conectado e se a sequência 

da linha está correta, o que é conveniente para o pessoal de instalação e manutenção do terminal 

para julgar a condição do link de rede. O módulo deve corresponder a um terminal de teste de 

cabo. Existem dois modos de teste: T568A  e  T568B 

 

Network Cable Test 
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4.Atualização de software 
    As atualizações de firmware são feitas conectando uma unidade USB na porta USB (o 

software de atualização deve estar no diretório raiz). 

Steps： 1）Coloque o pacote de atualização de software no diretório raiz da sua unidade flash 

USB. 

1. ligar o instrumento e inserir o disco U na porta USB do instrumento. 

2. A interface principal ->Configurações do sistema -->Atualização de software 

3. Depois de entrar na interface de atualização, a atualização será concluída 

automaticamente 

Nota: Durante a atualização, por favor, não corte a energia ou desligue a unidade USB. Essas 

operações ilegais podem causar danos ao software do sistema e o medidor não pode ser inicial 

normalmente. Uma vez que isso aconteça, você deve entrar em contato com o fabricante ou com 

o ponto de serviço autorizado após a venda do fabricante para reparo do sistema. 
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5. Manutenção de instrumentos e dificuldade para fotografar 

5.1 Limpeza de conectores 

    A interface de saída óptica desta série de tester abrangente de fibra óptica é uma interface 

substituível universal. Caso o instrumento não teste a curva normal, ou o resultado do teste não 

seja preciso, considere limpar o conector primeiro.  

Ao limpar, certifique-se de fazê-lo quando a função OTDR e a função de localização de falha da luz 

vermelha visual forem desligadas. Desaparafusar a porta de saída e limpar a face final com uma 

toalha de papel limpa especial ou cotonete umedecido com álcool.  

Ao mesmo tempo, por favor, cubra a tampa de poeira após o uso do instrumento, e mantê-loclean. 

5.2 Limpeza da 

 Tela de instrumentos O display desta série de testador abrangente de fibra óptica é um LCD de 5,6 

polegadas com tela sensível ao toque. Não clique na tela LCD com objetos afiados ao usar, caso 

contrário a tela LCD derivada pode ser danificada: ao limpar, limpe a tela LCD com papel macio. 

Não use solvente orgânico para limpar a tela LCD, caso contrário, pode causar danos à tela LCD. 

5.3 Calibração 

    Recomenda-se calibrar o testador abrangente de fibra óptica a cada dois anos. Para 

calibração específica, entre em contato com o fornecedor do instrumento. 
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6.Falhas comuns e métodos de tratamento 

Descrição da falha Causa Solução 

O instrumento não pode ser 

configurado corretamente 
Bateria morta 

Carregue a bateria e observe a luz indicadora de 

carregamento. Se a luz estiver vermelha, continue 

carregando. Caso contrário, entre em contato com o 

fornecedor 

O instrumento não pode ser 

carregado corretamente 

O ambiente de uso não atende às condições de 

carregamento 
Carregue o instrumento a -10°C ~ 50°C 

Problemas de bateria ou circuito interno 
Entre em contato com o fornecedor para substituir a 

bateria 

Você não pode medir a curva 

normal 

Os parâmetros do instrumento não são definidos 

corretamente 
Redefinir os parâmetros de teste corretos 

O conector de saída da fibra óptica está contaminado Limpe o conector da luz 

Conector de saída de luz do instrumento danificado Conecte-se ao conector de saída 

O conector de saída óptica não corresponde Substitua o conector de correspondência 

Rebarba da curva de teste é 

grande, desmoothness de forma de 

onda 

A interface de saída não está conectada 

adequadamente 
Reconecte a interface de saída apropriada 

Use uma largura de pulso menor Mude para uma largura de pulso maior 

Saturação (parte superior plana) 

aparece na frente da curva de teste 
Defina a largura de pulso muito grande Use uma largura de pulso menor 

No início da curva de teste, o pico 

de reflexão cai lentamente e a 

cauda arrasta 

A extremidade de saída da fibra óptica está 

contaminada 
Limpe ainterface do conector 

Conector de saída de luz do instrumento danificado Substitua o conector de saída 

O conector de saída óptica não corresponde Substitua o conector de correspondência 

O pico de reflexão no final da fibra 

não pode ser medido 

A configuração de alcance é muito pequena Aumente o valor da faixa de teste 

Defina a largura do pulso para pequena Aumente o parâmetro de largura do pulso 

Falsos positivos na análise de 

curvas 

O limiar de evento de baixa qualidade da curva de teste 

é definido para ser muito pequeno 

Aumente o parâmetro de largura do pulso de teste e 

aumente o valor do limiar do evento 

O comprimento da fibra medido 

não é preciso 

Os parâmetros do instrumento não são definidos 

corretamente 
Redefinir os parâmetros apropriados 

A configuração do índice de refração de fibra óptica não 

é accurate 

Redefinir o índice de refração da fibra 

A perda média da fibra medida 

value is not accurate 

A parte frontal da curva de teste é muito longa Limpe ainterface do conector 
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●A descrição acima é apenas para referência. Consulte as novas instruções para uso detalhado. 

Durante o uso do instrumento, se houver alguma dúvida, entre em contato com o fornecedor do 

instrumento. 

●Na utilização do instrumento, sem autorização, os usuários estão estritamente proibidos de 

desmontar a máquina, caso contrário, perderá a qualificação de garantia! 


