【3】Insira o conector FAC na parte-2
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Atenção: Insira o conector no
tubo seguindo seta com seta

【4】Monte a parte-3
Produto：

① Insira o Suporte do Conector

Parte-4: Tradutores

Parte-1
Conector
Circular

Parte-2
Tubo Principal

FC

Parte-3
Terminal

② Rosqueie a Trava do Cabo no tubo

Nota: Certifique-se
que o Suporte esteja
totalmente dentro do
tubo

OPT

Borracha de
Vedação
Suporte do
Conector

③ Insira totalmente a Borracha de
Vedação na Trava do Cabo

④ Rosqueie bem o terminal

Trava do
Cabo

【1】Insira a parte-3 no cabo em sequência.
① Insira o Terminal

②.Insira a Borracha de Vedação

③ Insira a Trava do Cabo

④ Insira o Suporte do Conector

【5】Instale a tampa e conclua a montagem.

1) Adicionar tradutor OPT
para uso na caixa com
terminal OPT.

【2】Siga o manual na página-2 para montar o Conector Circular
Nota 1: Certifique-se que a fibra esteja travada antes
de montar a parte 2.

Nota 2: Certifique-se que a parte traseira esteja rosqueada

2) Adicionar tradutor FC para
uso na caixa com terminal FC.

Página-2

⑦ Verifique o comprimento da fibra
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O cabo de 2X3mm
atende ao limite.

⑧ Insira a fibra dentro do conector

Produto：

Dobra da fibra

Trava aberta

Terminal do Conector

Conector

Insira a fibra no
conector até que a
parte superior da fibra
chegue no limite.

Gabarito

Instalação:
① Insira o cabo no terminal
do conector

⑨ Trave a fibra

② Tire a capa do cabo

Click !
Verifique o
comprimento
do cabo com
a marca

Trava fechada

Limite

⑩ Rosqueie o terminal e
conclua a montagem
Empurre a
trava para
cima para
travar a
fibra

Rosquei
apertando
sem folga

Rosqueie o
terminal no
sentido horário

③ Fixe o cabo da fibra

④ Retire o revestimento da fibra
Certifique-se que o alicate toque o gabarito de
corte e remova lentamente o revestimento da
fibra.

O cabo deve
atender o limite
do gabarito de
corte.

⑤ Mova e limpe a fibra nua

Mova a fibra para
quatro direções
de
60° para verificar
se há danos..

⑥ Clivagem da fibra
Posicione o
cabo de
2X3mm.

Use papel
limpo para
limpar a fibra.
O gabarito
atende o
limite

Empurre

