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APRESENTAÇÃO

DESEMBALANDO O PRODUTO

Ao receber seu aparelho, abra a embalagem e veri�que se tudo está em ordem. Caso 
encontre qualquer irregularidade, noti�que imediatamente a transportadora ou seu 
revendedor. Esses danos certamente foram causados por falha de transporte ou 
armazenamento. 

Guarde a embalagem original deste aparelho, utilizando-a sempre que for 
transportá-lo; esta embalagem assegura melhor acondicionamento para o produto, 
evitando maiores danos ao aparelho.

Obrigado pela preferência em equipamentos Wireconex.
Oferecer produtos com preço justo, excelente qualidade e con�abilidade é um dos 

nossos maiores objetivos. Você acaba de adquirir um testador de cabos que foi 
projetado para lhe proporcionar praticidade no teste de diversos tipos de cabos. Siga 
corretamente as instruções de ligação e operação contidas neste manual. Em caso de 
dúvida, entre em contato conosco. Na página �nal está nosso endereço e telefone.

Nossos aparelhos passam por um rigoroso controle de qualidade até a embalagem 
�nal. Será muito difícil você encontrar algum problema mas, se isso acontecer, noti�que 
imediatamente seu revendedor. A Wireconex não medirá esforços para sanar qualquer 
problema que for de sua responsabilidade.  

MANUAL RÁPIDO
TESTADOR DE CABO T2
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TESTE DE CABO BALANCEADO

TESTE DE CABO DESBALANCEADO

Cabo OK

Chave 1 ativa
Chave 2 ativa
Chave 3 ativa

Cabo OK

Chave 1 ativa
Chave 2 ativa
Chave 3 ativa

1 e 2 em curto

Chave 1 ativa
Chave 2 ativa
Chave 3 ativa

2 invertido com 3

Chave 1 ativa
Chave 2 ativa
Chave 3 ativa

1 e 2 em curto

Chave 1 ativa
Chave 2 ativa
Chave 3 ativa

1 invertido com 2

Chave 1 ativa
Chave 2 ativa
Chave 3 ativa

1 invertido com 3

Chave 1 ativa
Chave 2 ativa
Chave 3 ativa

2 e 3 em curto

Chave 1 ativa
Chave 2 ativa
Chave 3 ativa

1 e 3 em curto 

Chave 1 ativa
Chave 2 ativa
Chave 3 ativa

1 e 2 invertidos

Chave 1 ativa
Chave 2 ativa
Chave 3 ativa

1

T [2] - HOT (+)
R [3] - COLD (-)
S [1] - SHIELD 

3
2

T [2] - HOT (+)

S [1-3] - SHIELD

Observação: 
1 - Nos testes abaixo deve ser acionada uma chave por vez.
2 - [1], [2], [3] e [4] representa o número da chave ligada ao pino do 
conector.

- A chave 4 estará ativa apenas no teste de cabo Speakon.

- A chave 4 estará ativa apenas no teste de cabo Speakon.
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TESTE DE CABO SPEAKON

Cabo OK

Chave 1 ativa
Chave 2 ativa
Chave 3 ativa
Chave 4 ativa

1+ e 2+ invertidos

Chave 1 ativa
Chave 2 ativa
Chave 3 ativa
Chave 4 ativa

1+ e 2- invertidos

Chave 1 ativa
Chave 2 ativa
Chave 3 ativa
Chave 4 ativa

1+ e 1- invertidos

Chave 1 ativa
Chave 2 ativa
Chave 3 ativa
Chave 4 ativa

2+ e 1- invertidos

Chave 1 ativa
Chave 2 ativa
Chave 3 ativa
Chave 4 ativa

2+ e 2- invertidos

Chave 1 ativa
Chave 2 ativa
Chave 3 ativa
Chave 4 ativa

1- e 2- invertidos

Chave 1 ativa
Chave 2 ativa
Chave 3 ativa
Chave 4 ativa

1+ e 2+ em curto

Chave 1 ativa
Chave 2 ativa
Chave 3 ativa
Chave 4 ativa

1+ e 2- em curto

Chave 1 ativa
Chave 2 ativa
Chave 3 ativa
Chave 4 ativa

1+ e 1- em curto

Chave 1 ativa
Chave 2 ativa
Chave 3 ativa
Chave 4 ativa

2+ e 1- em curto

Chave 1 ativa
Chave 2 ativa
Chave 3 ativa
Chave 4 ativa

1- e 2- em curto

Chave 1 ativa
Chave 2 ativa
Chave 3 ativa
Chave 4 ativa

2+ e 2- em curto

Chave 1 ativa
Chave 2 ativa
Chave 3 ativa
Chave 4 ativa

1+ [1]
2+ [2]
1-  [3]
2-  [4]
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Observação:
- Ao testar um cabo RCA as chaves 3 e 4 não estarão ativas.

Observação:
- O Testador de A.C deve ser utilizado apenas em tomadas de 127V.

TESTADOR DE A.C

DETECTOR DE PHANTOM POWER

TROCA DA BATERIA

Fase/GND invertidos
Fase/NEU. invertidos
Correto

GND aberto
Neutro aberto
Fase aberto

Para testar a phantom power, conecte o cabo do aparelho a ser testado no 
XLR macho do T2.

Observação: Para utilizar o testador de AC e o detector de phantom 
power o T2 não precisa estar ligado.

TESTE DE CABO RCA

Cabo OK

Chave 1 ativa
Chave 2 ativa

1 e 2 invertidos

Chave 1 ativa
Chave 2 ativa

1 e 2 em curto

Chave 1 ativa
Chave 2 ativa

S [1] - SHIELD

T [2] - HOT (+) 2
1

Para trocar a bateria siga os passos abaixo:
        1 - Coloque a chave Liga/Desliga na posição “OFF”.
        2 - Soltar os quatro parafusos da parte inferior do equipamento.
        3 - Retirar a tampa.
Observação:

Cuidado para não dani�car o cabo que liga o conector de teste de 
polaridade à placa.
        4 - Trocar a bateria.
        5 - Colocar a tampa e prender os parafusos.
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TERMO DE GARANTIA

IMPORTANTE:

A Attack do Brasil Indústria e Comércio de Aparelhos de Som Ltda., 
assegura ao comprador deste produto o seguinte prazo de garantia, desde que 
o defeito não incida nas exclusões abaixo (*). 

- 90 (noventa) dias, sendo que este período é determinado de acordo 
com o certi�cado de garantia que acompanha o produto, iniciando-se a partir 
da data constante na nota �scal de compra e preenchimento do certi�cado de 
garantia.

- A presente garantia sempre acompanhará o produto, valendo em todo 
território nacional.

- Fica entendido por garantia o reparo gratuito do produto e a reposição 
de peças que, de acordo com parecer técnico da assistência técnica autorizada 
Wireconex, apresentarem defeito de fabricação. O serviço de garantia 
compreende:

1. Atendimento na assistência técnica autorizada Wireconex.
2. Peças a serem utilizadas na manutenção.
3. Mão de obra empregada.

Somente terá garantia o produto que o comprador apresentar a nota 
�scal (original e xerox) e o certi�cado de garantia (original e xerox) 
devidamente preenchida e autenticada pelo revendedor.

- A Wireconex não se responsabiliza em atender ao comprador, 
gratuitamente ou de forma remunerada, em cidades que não possuem 
assistência técnica autorizada Wireconex. Neste caso, o produto deverá ser 
enviado diretamente para a Wireconex devidamente embalado para sua 
proteção. 

- As despesas de embalagem e frete correrão por conta do comprador.
- Todo envio de produto para conserto na indústria descumprindo o que 

�cou determinado acima, será devolvido imediatamente sem prévio aviso.
Exclusões: (*)
1. Defeito causado por acidentes, fenômenos atmosféricos (chuva, 

inundação, descargas elétricas), umidade excessiva (água, glicerina, 
qualquer líquido), salinidade, uso inadequado do produto, sinistro (roubo ou 
furto) ou transporte inadequado.

2. Produto aberto por pessoal não autorizado.
3. Número de série adulterado ou retirado.
4. Assistência técnica fora da rede autorizada Wireconex.
5. Modi�cações e alterações do produto original.
6. Produto ligado em voltagem incompatível.
7. Certi�cado de garantia ou nota �scal rasurada.
8. Uso em desacordo com as respectivas informações contidas no manual  

rápido.
9. Revisões periódicas.
10. Custo de frete de envio até uma assistência técnica autorizada ou à 

indústria e a respectiva devolução ao cliente.   O custo gerado pelo frete será 
um ônus do comprador.

11. Deslocamento técnico por parte da assistência técnica autorizada 
Wireconex.

12. Qualquer acessório, quando fornecido (cabo de força, cabos de áudio, 
etc.).

13. Botões de comando, lâmpadas, logomarcas, gabinetes riscados ou 
deformados, pintura riscada, danos na estrutura causada pelo mau uso.

14. Todo material que, pelo uso apresentou um desgaste natural.
15. Qualquer componente dani�cado em decorrência de mau uso.



CERTIFICADO DE GARANTIA

NOME:_______________________________________________________________

ENDEREÇO:_________________________________________________________

Nº:___________________________________________________________________

CIDADE:_____________________________________________________________

ESTADO:_____________________________________________________________

CEP:_________________________________________________________________

TELEFONE PARA CONTATO: (      )_____________________________________

CELULAR: (      )_______________________________________________________

REVENDEDOR:______________________________________________________

TELEFONE: (       )_____________________________________________________

Nº DA NOTA FISCAL:_________________________________________________

DATA DA COMPRA:___/___/______.

DATA TÉRMINO DA GARANTIA:___/___/_____. 

 Carimbo do revendedor

Etiqueta com N° de série

Para a validade da garantia é necessário o preenchimento deste certi�cado de 
garantia no ato da compra do produto. 

Este certi�cado só terá validade perante a rede de assistência técnica autorizada 
Wireconex se estiver devidamente preenchido e autenticado através do carimbo do 
revendedor. Deverá conter sem ressalvas ou rasuras, o nome do comprador, endereço 
para correspondência, telefone para contato, data da compra e número da nota �scal.

Attack do Brasil Indústria e Comércio de Aparelhos de Som LTDA.
Av. Ayrton Senna da Silva, 400 - Pq. Ind. Zona Oeste 
Apucarana - PR - CEP: 86.803-570
Fone: (43) 2102 0100 
www.attack.com.br                                        attack@attack.com.br


