Limpadores de Terminais de Fibra IBC™
Folha de instruções

Os limpadores IBC proporcionam total rapidez na limpeza dos terminais dos seguintes
tipos de conectores de fibra óptica:



Modelo NFC-IBC-MPO: limpa conectores MPO e MTP®



Modelo NFC-IBC-2.5mm: limpa conectores SC, ST e FC de 2,5 mm



Modelo NFC-IBC-1.25mm: limpa conectores LC e MU de 1,25 mm

Para ver outros idiomas
Esta folha de instruções está disponível em outros idiomas no site da Fluke Networks.

Informações de segurança

Aviso
Para evitar possíveis danos aos seus olhos causados por radiação
perigosa:



Não olhe diretamente para os conectores ópticos. Alguns
equipamentos ópticos emitem radiação invisível que pode causar
danos permanentes aos olhos.



Antes de limpar qualquer terminal, desligue qualquer fonte óptica
(laser ou LED) conectada à fibra.

Atenção
Para evitar danificar os limpadores e os conectores de fibra óptica:



Use o limpador para limpar somente o tipo correto de conector. 
Se usado no tipo incorreto de conector, tanto o limpador quanto 
o conector poderão sofrer danos.



Quando não estiver usando o limpador, mantenha o protetor da
guia com a tampa fechada. Mantenha o protetor da guia limpo.



Não toque a ponta do limpador. Não retire o tecido da ponta do
limpador.



Não use o limpador quando o carretel estiver vazio. Veja a Figura 1.
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Quando não usado por longos períodos, mantenha o limpador
longe da luz solar direta, altas temperaturas e alta umidade.
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Figura 1. Quadro mostrando a quantidade de tecido no limpador

Como usar o limpador
Para limpar terminais de adaptadores, consulte a Figura 2. Para limpar terminais de
plugues, consulte a Figura 3.
Obs.:
Não encaixe o limpador com muita força. Se não for possível encaixar o
limpador no conector, verifique se o mesmo não está vazio ou se há
material estranho dentro do conector.
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Figura 2. Como limpar os terminais de adaptadores
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Figura 3. Como limpar os terminais de plugues

Modelos de limpadores
Para comprar limpadores, contate um distribuidor autorizado da Fluke Networks.

Descrição

Número do modelo da
Fluke Networks

Limpador de conectores LC e MU de 1,25 mm, 
quantidade 5

NFC-IBC-1.25mm

Limpador de conectores SC, ST e FC de 2,5 mm, 
quantidade 5

NFC-IBC-2.5mm

Limpador de conectores MPO/MTP, quantidade 5

NFC-IBC-MPO

Kit do limpador: 1 NFC-IBC-1.25mm, 1 NFC-IBC-2.5mm, 
1 NFC-IBC-MPO, 1 caneta de solvente e 1 cubo de limpeza
de fibra óptica

NFC-KIT-CASE-E

Como contatar a Fluke Networks
www.flukenetworks.com
support@flukenetworks.com
+1-425-446-5500



Austrália: 61 (2) 8850-3333 ou 61 (3) 9329 0244



Brasil: 11 3759 7600



Canadá: 1-800-363-5853



Coréia: 82 2 539-6311



E.U.A.: 1-800-283-5853



Europa: +31-(0) 40 2675 600



Hong Kong: 852 2721-3228



Japão: 03-6714-3117



Pequim: 86 (10) 6512-3435



Singapura: +65-6799-5566



Taiwan: (886) 2-227-83199

GARANTIA LIMITADA E LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE
Este produto da Fluke Networks estará livre de defeitos de materiais e fabricação por um
ano a contar da data da compra. Peças, acessórios, reparos e serviços nos produtos têm
garantia de 90 dias, salvo disposto em contrário. As baterias de Ni-Cad, Ni-MH e Li-Ion, cabos
ou outros periféricos são todos considerados peças e acessórios. Esta garantia não danos
devido a acidente, negligência, uso inadequado, alterações, contaminação ou condições
anormais de operação ou manuseio. Nenhum revendedor está autorizado, de nenhuma
maneira, a ampliar a garantia em nome da Fluke Networks.
Para obter um serviço durante o período de garantia, entre em contato com o Centro de
assistência técnica autorizada da Fluke Networks mais próximo para obter informações de
autorização de devolução. Depois, envie o produto para o Centro de assistência técnica com
uma descrição do problema.
ESTA GARANTIA É O ÚNICO RECURSO DO COMPRADOR. NÃO É DADA NENHUMA OUTRA
GARANTIA, EXPRESSA OU IMPLÍCITA, TAL COMO GARANTIA DE ADEQUAÇÃO DO
PRODUTO PARA DETERMINADO FIM. A FLUKE NETWORKS NÃO SE RESPONSABILIZA POR
NENHUM DANO OU PERDA, INCIDENTAL OU CONSEQÜENTE, QUE POSSA OCORRER POR
QUALQUER MOTIVO OU QUE SEJA DECORRENTE DE QUALQUER TEORIA JURÍDICA.
Como alguns estados ou países não permitem a exclusão ou limitação de uma garantia
implícita, nem de danos incidentais ou conseqüentes, esta limitação de responsabilidade
pode não ser aplicável no seu caso.
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