
OSTRZEśENIE:  
 
1.  Proszę zachować szczególną ostroŜność w czasie pracy. Włókno szklane jest 

niebezpieczne dla zdrowia skóry i oczu. Po ścięciu światłowodu proszę osłaniać 
go taśmą.  

2. Płyn czyszczący zawiera alkohol, proszę unikać kontaktu płynu z oczami. 
3. Niewłaściwe rozdzielenie, zgięcie, zaciśnięcie światłowodu moŜe powodować 

trwałe uszkodzenie przewodu. 
 
Zawartość zestawu: 

 
 

1. HT-MJ018A - NoŜyk karbidowy  
2. HT-MJ027 - Strzykawki (2 szt.)  
3. HT-223H - Ściągacz do kabli światłowodowych  
4. HT-MN002 - Szybkoschnąca Ŝywica epoksydowa A/B (2-

składnikowa) 
5. HT-MN012 - Płyn czyszczący  
6. HT-MMB006 - Dysk polerujący do konektorów ST 
7. HT-MMB005 - Dysk polerujący do konektorów SC 
8. HT-MN011 - Ściereczki antystatyczne (3 szt.) 
9. HT-C151 - NoŜyce Kevlar’owe 
10. HT-MN001 - Szklana powierzchnia robocza (15cm x 20cm) 
11. HT-225H - Profesjonalne narzędzie zaciskowe 
12. HT-MN0041 - Diamentowa taśma polerująca (brązowa - 6µm) 
13. HT-MN0051 - Diamentowa taśma polerująca (róŜowa - 1µm) 
14. HT-MN0031 - Aluminiowa taśma polerująca (biała – 0.05µm) 
15. HT-PB042 - Gumowa podkładka robocza (10 cm x 15 cm) 

Instrukcja monta Ŝu 
MontaŜ wielodomowych końcówek ST/SC - 3mm 
Krok 1 
NałóŜ osłonkę 3 mm na kabel (trzymając za węŜszą końcówkę), tak jednak, aby nie 
wychodziła poza kabel (jak na rysunku A lub B). 

 
Krok 2 
Ściągnij zewnętrzną powłokę z kabla na długość ok. 40 mm dla końcówek ST i 30 mm 
dla końcówek SC za pomocą narzędzia HT-223. Pozostaw 10 mm (ST) / 8 mm (SC) 
włókna aramidowego,  a resztę odetnij noŜycami do kevlaru HT-C151. 
Krok 3 
Aby włókno aramidowe nie przeszkadzało w dalszej pracy odegnij je i przytrzymaj na 
kablu, zakładając pierścień zaciskowy. Teraz zajmujemy się włóknem światłowodowym 
w pokryciu 900um, (ścisła tuba) (patrz rysunek 2). 

 
Krok 4 
Usuń 20 mm (ST) /12 mm (SC) ścisłej tuby za pomocą drugiego otworu ściągacza HT-
223H. Następnie uŜywając ostatniego otworu (najmniejszego) narzędzia HT-223H usuń 
powłokę akrylową (250um) z włókna światłowodowego. Przeczyść włókno płynem HT- 
MN012. 



Krok 5 
Wymieszaj 2-składnikową, szybkoschnącą Ŝywicę epoksydową A/B, nałóŜ do strzykawki 
i wypełnij nią konektor światłowodowy (aŜ na feruli pojawi się kropelka kleju).  
(patrz rys. 3) 

 
Krok 6 
WłóŜ przygotowane wcześniej i oczyszczone alkoholem włókno światłowodu do 
konektora ST/S.C., do momentu wyczucia oporu (włókno światłowodowe ma wystawać z 
ferulli). Rozprowadź niewielką ilość wymieszanej Ŝywicy po górnej części konektora. 
Krok 7 
Uwolnij kevlar, nałóŜ pierścień zaciskowy na konektor (tak Ŝeby przytrzasnąć nim 
równieŜ kevlar). Pierścień zaciśnij narzędziem HT-225H. Posmaruj niewielką ilością 
wymieszanej Ŝywicy pierścień i naciągnij na niego osłonkę 3mm. (patrz rys. 4) 

 
Krok 8 
Kiedy Ŝywica zaschnie, zetnij delikatnie wystające z feruli włókno światłowodowe za 
pomocą diamentowego noŜyka HT-MJ018A (patrz rysunek 5) 
Krok 9 
Umieść papier polerski diamentowy HT-MN0041 (brązowy) na podkładce. WłóŜ 
konektor ST/SC do krąŜka polerskiego, połóŜ na papierze polerskim i poleruj konektor 
ruchami w kształcie “8” około 20 razy. Powtórz te cykle na HT-MN0051 (papier róŜowy) 
i na koniec HT-MN0031 (papier biały) (jak na rys 6) 

 
Krok 10 
Po procesie polerowania sprawdź powierzchnie końcówki światłowodu pod 
mikroskopem lub podobnym narzędziem. 
Krok 11 
Po zakończeniu wszystkich powyŜszych kroków uŜyj płynu czyszczącego HT-MN012, 
aby wyczyścić części kontaktowe. Później nałóŜ kapturek ochronny. 
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INSTRUKCJA 
 

 

Pełna oferta Intellinet Network Solutions™ dostępna na stronie: 

www.intellinet-network.com.pl 

 
Wsparcie techniczne 

W razie wystąpienia jakichkolwiek problemów, prosimy skorzystać z sekcji „Pomoc”  na 
stronie: www.intellinet-network.com.pl 


