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Passos da Instalação:

Conector Óptico de Campo SC/APC
Manual de Instruções

1. Coloque o conector dentro do
alinhador.

07403-19-12524
•Obrigado por usar nossos produtos.
•Para usar nosso produto corretamente, siga as instruções
de uso abaixo.
•Após a leitura, mantenha este manual em um local onde o
usuário possa utiliza-lo a qualquer momento.

O produto:

2. Insira o cabo sobressalente
no gabarito, oobservando o
comprimento do cabo com a
marca, pressione as alças puxe
o cabo.
Comprimento
do cabo

3. Coloque o cabo no gabarito de corte,
remova o revestimento de fibra de 250um.
O revestimento do cabo
deve atender os limites
do gabarito de corte

Conector

Alinhador

5. Coloque a fibra no suporte
de cabo, feche e trave,
depois coloque a fibra com o
suporte no gabarito de corte.

6. Coloque o cabo no gabarito de
corte, corte a fibra nua

7. Verifique o comprimento da fibra.

Limite

8. Pressione o abridor e insira a
fibra na abertura inferior do
conector até o limite.
Pressione
Direção da
entrada da fibra

Gabarito
9. Check a posição.

10. Trave a fibra.

11. Finalize a montagem

Remova a trava

Comprimento do corte. (Imagem apenas para referência):
30mm
Revestimento da fibra

Papel para
limpeza

Insira a fibra
na porta guia

Atenção
para o limite
de corte do
gabarito
Suporte
do cabo

4. Mova a fibra em quatro direções
de 60° para verificar se há
dano,utilize o papel para fazer a
limpeza da fibra nua.

Pressione a tampa

8-10.5mm
Fibra nua

Remova o
alinhador

Observe a flexão da
fibra

Atenção para os itens:
1.Use este produto de acordo com o tipo de cabo.
2.Siga regularmente o manual de instalação, não nós
responsabilizamos pela instalação inadequada do conector.
3.O manuseio incorreto do produto ou ferramentas podem
causar acidentes, cuidado no manuseio do produto.
4.As ferramentas para instalação são configuradas pelo
usuário e não são contemplados neste manual.
5.As figuras das ferramentas que consta nesta instrução são
meramente ilustrativas, e adquiridas de forma insoladas.
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Remontagem:

*Notas importantes:
2.0*3.0mm Cabo drop:

2.0*1.6mm Cabo drop:
(1) Retire a tampa traseira
dos dois lados.

(2) Pressione o abridor e retire
levemente a fibra.

Retirar
Instale a peça
de enchimento

