
 SMART CLEANER
USER’S MANUAL 

Obrigado por você ter escolhido Smart Cleaner, o limpador de conectores MPO de fibra óptica de Senko. Este 
produto está desenhado para a limpeza do extremo da férula do conector MPO-MTP com a simples ação de 
apertar. Por favor, leia atentamente este manual e siga as instruções de uso do produto. 

• Este produto foi desenhado para ser usado como limpador do extremo da férula do conector
MPO-MTP

• Não utilize para outros fins
• Não utilize este produto para limpar as portas de lentes de tipo óptico (por exemplo,

transmissores-receptores, portas de recepção para equipamento de medição óptica, etc)

1.Nomes e Descrição das Peças

1. Especificações
Nome do Produto (Parte No) 

Conectores 
Compatíveis Extremo Compatível # Usos 

SMART CLEANER MPO [SCK-SS-MPO] MPO/MTP Plano e / ou ângulo de 8 º  / ambos com e sem perno 
guia 

600 
vezes 

2.Métodos de Uso
Limpeza de um Conector em um Adaptador 
① Retire o dispositivo da guia ② Alinhar o adaptador e a ficha guia. Insira a

guia diretamente no adaptador até a marca
de inserção ficar completamente oculta

③ Aperte o corpo principal diretamente no
adaptador. Quando você escutar o som de clique, a
limpeza estará completada. Deixe de apertar e puxe
para fora.

Limpeza do Plugue de um Conector Óptico 
① Retire o dispositivo da Guia. Alinhar o dispositivo e a ficha do
plugue do conector óptico. Insira o plugue diretamente no
dispositivo e aperte até você escutar o som de clique

② Alinhar o dispositivo e a ficha
guia. Insira a guia diretamente no
dispositivo e aperte até atingir o
ponto de inserção do dispositivo

③ Alinhar o dispositivo e a ficha
guia. Insira a guia diretamente no
dispositivo e aperte até atingir o
ponto de inserção do dispositivo

Quando for utilizado, mantenha o dispositivo com firmeza entre os 
dedos 
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