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• Use protective glasses to handle optical fibers.
• Do not look directly to connector ferrule or to the fiber; they can be connected 

to a light source. 
• Do not disassemble the pieces; the small particles can cause injuries.
• Be careful not to wet the pieces.
• Do not handle the pieces at high humidity or dusty places, to avoid failures. 
• Do not drop the pieces, to avoid failures.
• Put the pieces in a plastic bag for storage.
• Do not remove the dust cover before the assembling.
• Attach the connector into the adapter after the assembling or keep the dust 

cover in case you do not attach into the adapter at the moment.
• Do not use organic solvent (ex: acetone); the use of organic solvent can  damage 

the pieces.

• Quick and easy connection of compact flat cables 3x2 mm type.
• Available in connector type SC with APC polishing.
• Designed for indoor application in controlled areas or in 

termination boxes.
• Conexão rápida e fácil de cabos compactos tipo flat 3x2 mm.
• Disponível no tipo de conector SC com polimento APC.
• Aplicação interna em áreas controladas ou caixas de 

terminação.

• Conexión rápida y fácil de cables compactos tipo flat 3x2 mm.
• Disponible em el tipo de conector SC com pulido APC.
• Diseñado para aplicación interna em áreas controladas o cajas 

de terminación.

SC-APC 3x2 mm
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• Use gafas protectoras al trabajar con fibras ópticas. Puede causar daño a sus 
ojos o a su piel al contacto con los fragmentos de fibras.

• No mire directamente hacia la punta del conector, ya que puede estar 
acoplado a una fuente de luz (laser). 

• No desmonte las piezas, puede romperse alguna pieza y lesionarse con los 
fragmentos de las fibras.

• No moje las piezas.
• No deje las piezas en lugares húmedos o polvorientos, para no ocasionar 

fallas. 
• No deje caer las piezas para no ocasionar fallas futuras.
• Almacene las piezas en una bolsa plástica.
• No quite la capa del conector antes de ser ensamblada.
• Introduzca el conector en el adaptador tras el ensamblaje o, si la conexión no 

se realiza en el momento, introduzca la capa en el conector.
• No utilice solventes orgánicos como acetona, ya que pueden dañar el 

cuerpo de las piezas. 

• Use óculos de proteção ao manusear fibras ópticas. Pedaços de fibra podem 
machucar os olhos ou a pele.

• Não olhe diretamente para a ponta do conector pois pode estar acoplado 
a uma fonte de luz. 

• Não desmonte as peças pois pedaços de fibra podem causar lesões.
• Tenha cuidado para não molhar as peças.
• Não deixe as peças em alta humidade ou locais empoeirados para não causar 

falhas.
• Não derrube as peças para não ocasionar falhas.
• Coloque as peças em um saco plástico para armazenamento.
• Não remova a capa do conector antes da montagem.
• Insira o conector no adaptador após a montagem ou insira a capa no conector 

caso a conexão não seja feita no momento.
• Não utilize solventes orgânicos como acetonas, que podem danificar o 

corpo das peças.

3 x 2 mm
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Remove the support element/
Retire o elemento de sustentação/
Retire el elemento de sustentación

Acrilato/  Acrylate

50 mm



Stripping the Fiber/ Decapando a Fibra/ Pelando la Fibra

Checking Acrylate Dimension/ Checando o Tamanho do
Acrilato/ Checando el Tamaño del Acrilato

Cleaning the Fiber/ Limpando a Fibra/ Limpiando la Fibra
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Cable Clamper/ Fixando o Cabo/ Fijación del Cable

Remove acrylate as close as possible to measurement tool/
Remover acrilato o mais próximo possível do gabarito/
Remover acrilato más cerca posible de la herramienta

Use isopropyl alcohol/
Utilizar álcool isopropílico/
Utilice álcool isopropílico
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Retirar a cunha somente depois de finalizado todo o procedimento.
Quite la cuña por completo solamente después de la conectorización esté 
terminada.

Take off the wedge just after finalising all the procedure.

20 mm10 mm

Wedge/
Cunha/

Cuña
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ATTENTION/ ATENÇÃO/ ATENCIÓN

A performance do conector de campo não pode ser garantida se o 
mesmo for reutilizado.

The performance of the field connector cannot be guaranteed if it is 
reused.

El rendimiento del conector de campo no puede garantizarse si lo 
reutiliza.
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Separate and recycle the components of the packaging and the 
product in the end of its life. Non-recyclable parts must be 
disposed according to local regulations.

Separar y reciclar los componentes del embalaje y del producto 
al final de la vida útil. Partes no reciclables deben ser eliminadas 
de acuerdo con las normativas locales.

Separe e recicle os componentes da embalagem e do produto ao 
final da vida útil. Partes não recicláveis devem ser descartadas 
conforme legislação local.
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Discard/ Descarte/ Desechar

A Furukawa garante que as informações técnicas, as declarações,  
as ilustrações e os desenhos contidos neste manual são confiáveis. 
Contudo, as informações presentes neste manual podem não ser 
suficientes para instalações em condições específicas. A Furukawa  
reserva-se o direito de realizar melhorias, aprimoramentos ou 
modificações nos produtos sem notificações prévias, incluindo 
dados técnicos e outras informações relacionadas a este produto. 
Para obter a última versão do manual, consultar o site:
www.furukawalatam.com
Para mais detalhes sobre as aplicações do produto, entrar em 
contato com a Central de Serviço ao Cliente:
      0800 41 21 00          furukawa@furukawalatam.com

Furukawa garantiza que la información técnica, las declaraciones, 
las ilustraciones y los dibujos contenidos en este documento son 
de confianza. Sin embargo, la información de este manual puede 
no ser suficiente para la instalación en condiciones específicas. 
Furukawa se reserva el derecho de realizar  mejorias o cambios en 
los productos sin previo aviso, incluyendo los datos técnicos y otra 
información relacionada con este producto. Para obtener la última 
versión del manual, consulte la página web:
www.furukawalatam.com
Para obtener información sobre las aplicaciones de productos:
      furukawa@furukawalatam.com

Furukawa ensures that the technical information, statements, 
drawings and illustrations contained in this manual are reliable. 
However, the information may not be sufficient to install in specific 
conditions. Furukawa reserves itself the right to make 
improvements, enhancements or changes to the products without 
prior notification, including technical data and other information 
related to this product. For the latest version of the guide, consult 
the website: www.furukawalatam.com
For details on product applications:
      contact@furukawa.com.br


