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Prefácio
Obrigado por escolher o EVOLUTION 1 Arc Fusion Splicer da SATCAB SYSTEMS. O EVOLUTION 1 adota design de
produto inovador e tecnologia de fabrico requintada para oferecer aos clientes uma experiência de emenda sem
precedentes. A tecnologia totalmente nova reduz o tempo de emenda, e o método avançado de estimativa e a técnica de
alinhamento garantem a precisão da estimativa de perda de emenda. O design do produto simples, mas moderno, a
estrutura interna sofisticada e a durabilidade confiável tornam o splicer adequado para qualquer ambiente operacional. A
interface de operação dinâmica e o modo de emenda automática fornecem aos utilizadores grande comodidade.
Para mais informações sobre o EVOLUTION 1, visite o nosso site oficial em www.satcab.pt

Equipado com suporte de fibra FH-45
(pacote padrão)
Modelo: FH-45
(Suportes extra destacáveis estão contidos no kit)

Este Manual do Usuário explica o uso, as características de desempenho e os cuidados sobre o splicer de fusão
EVOLUTION 1 e como instalá-lo e operá-lo. O objetivo principal deste manual é tornar o usuário o mais familiarizado
possível com o splicer.
Importante!
A SATCAB SYSTEMS recomenda que todos os utilizadores leiam este manual antes de operar o splicer de fusão
EVOLUTION 1.
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Capítulo 1 – Parâmetros
técnicos
1.1 Tipo de fibra aplicável
＊ SM (ITU-T G.652 & T G.657) / MM (ITU-T G.651) / DS (ITU-T G.653) / NZDS (ITU-T G.655)
＊ Numero de fibras: Única
＊ Fibra aplicável / diâmetro do cabo: 0,25 mm a 3,0 mm / cabo interno
＊ Diâmetro da fibra aplicável: Diâmetro de cladding: 125 μm a 150μm / Diâmetro do revestimento: 125 μm a 1000 μm

1.2 Perda na fusão
Quando o mesmo tipo de fibra é emendado, medida pelo método cut-back relevante para o padrão ITU-T.
Os valores típicos de perda de emenda são:
＊ SM: 0,03dB
＊ MM: 0,02 dB
＊ DS: 0,05dB
＊ NZDS: 0,05dB
＊ G.657: 0,03dB

1.3 Modo de fusão
＊ Podem ser predefinidos 9 tipos de modo de emenda.
＊ Pode armazenar 10.000 registos (dados e imagem de cada) dos resultados de emenda mais recentes.
＊ Tempo de emenda: SM Modo rápido: 8s.

1.4 Forno Aquecimento
＊ 5 tipos de manga de proteção aplicável: 20 mm, 30 mm, 40 mm, 50 mm, 60 mm.
＊ Tempo de aquecimento: 20 a 900s opcional.
＊ Tempo de aquecimento típico: 20s.
＊ Modo de aquecimento: Vários modos de aquecimento embutidos disponíveis.
＊ Aquecedor: Aquecedor específico para o splicer de fusão EVOLUTION 1.

1.5 Fonte de Alimentação
＊ Tensão de alimentação CA padrão: CA 100 a 240 V, 50 a 60 Hz
＊ Tensão de alimentação DC padrão: DC 9 a 14V

1.6 Peso e Tamanho
＊ Tamanho: 134W x 144D x 132H mm (incluindo amortecedor de borracha)
＊ Peso: 1,70kg (com bateria) / 1,56kg (sem bateria)

1.7 Condições de funcionamento ambientais
＊ Condições operacionais: altitude: 0 a 5000m, umidade relativa: 0 a 95%, temperatura: -10 a 50 ℃, velocidade máxima
do vento: 15m/s
＊ Condições de armazenamento: umidade relativa: 0 a 95%, temperatura: -20 a 60 ℃, bateria: -20 a 30 ℃ para
armazenamento de longo prazo.
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1.8 Outros
＊ Observação e exibição: Duas câmeras, display LCD colorido de 4,3 polegadas, tela de toque total.
＊ Aumento de 300 × para visualização X ou Y única. ou 136 × para as visualizações X e Y.
＊ Teste de tração: 1,96 a 2,25N.
＊ Terminais: MINIUSB

1.9 Precauções com a Bateria
1) Não toque nem bata na bateria com objetos pontiagudos ou afiados.
2) Não transporte ou armazene a bateria junto com metais.
3) Não atire, deixe cair, não bata ou dobre a bateria, nem bata ou pise a bateria.
4) Não ligue os terminais ânodo e cátodo da bateria com metais, como fio elétrico, por medo de problemas de curto-circuito.
5) Não permita que o terminal do ânodo ou cátodo da bateria toque na camada de alumínio da embalagem feita de material
de filme plástico laminado de alumínio por medo de curto-circuito.
6) Em nenhum caso a célula da bateria pode ser desmontada.
7) Não mergulhe a bateria em água ou água do mar, porque a célula da bateria não suporta ambientes húmidos.
8) Não coloque ou use a bateria ao lado ou perto de uma fonte de calor, como fogo ou aquecedor.
9) Não aqueça a bateria nem a atire à água.
10) Não solde a bateria diretamente.
11) Não carregue a bateria perto ou ao lado do fogo ou em um ambiente muito quente.
12) Não coloque a bateria no forno de micro-ondas ou em qualquer recipiente de alta pressão.
13) Não permita que a bateria funcione ou seja armazenada em altas temperaturas, como sol forte ou ambiente quente no
carro por muito tempo, com medo de que a bateria possa superaquecer, pegar fogo, enfraquecer funcionalmente ou
diminuir sua vida útil.
14) Qualquer uso da bateria danificada é proibido. A bateria deve ser mantida longe de fontes de fogo quando ocorre
vazamento de eletrólito ou a bateria emite cheiro de eletrólito por medo de que a bateria pegue fogo ou exploda.
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Capítulo 2 – Instalação
2.1 Recomendações de Segurança e Precauções
Como o EVOLUTION 1 foi projetado para emendas por fusão de fibras óticas de vidro de sílica, é muito importante que o splicer
não seja usado para nenhum outro propósito. O splicer é um instrumento de precisão e deve ser manuseado com cuidado.
Portanto, você deve ler as seguintes regras de segurança e precauções gerais neste manual em relação ao uso e manuseio de
EVOLUTION 1 a qualquer momento.
Qualquer comportamento que não siga os avisos e precauções irá quebrar o padrão de segurança sobre o projeto, fabrico e
uso do splicer de fusão. A SATCAB SYSTEMS não se responsabiliza pelas consequências causadas pelo uso indevido!

Avisos de segurança operacional
① Nunca opere o splicer num ambiente onde existam líquidos ou vapores inflamáveis.
② NÃO toque nos elétrodos quando o splicer estiver ligado.
⚠ NOTA:
Use apenas elétrodos específicos para o splicer de fusão. Selecione [Substituir elétrodos] no menu de manutenção para
substituir os elétrodos, desligue o splicer e desconecte a fonte de alimentação CA, remova a bateria antes de substituir os
elétrodos. A descarga é proibida antes que os elétrodos sejam colocados como um par.
③ NÃO desmonte ou modifique nenhum componente do splicer sem aprovação, exceto os componentes ou peças com permissão
para desmontar/modificar pelos utilizadores declarados neste manual. A substituição do componente e seu ajuste interno
devem ser implementados pela SATCAB ou seus técnicos ou engenheiros autorizados.
④ Nunca opere o splicer num ambiente onde existam líquidos ou vapores inflamáveis. O risco de incêndio ou explosão perigosos
pode resultar do arco elétrico do splicer em tal ambiente. NÃO opere o splicer perto de uma fonte de calor ou em alta
temperatura e empoeirado, ou quando houver condensação no splicer. Isso pode resultar em choque elétrico, mau
funcionamento do splicer ou baixo desempenho da emenda.
⑤ Óculos de segurança devem sempre ser usados durante a preparação da fibra e a operação de emenda. Fragmentos de fibra
podem ser extremamente perigosos se entrarem em contato com os olhos, pele ou forem ingeridos.
⑥ Retire a bateria imediatamente se o seguinte for observado ao usar o splicer:
＊ Fumos, mau cheiro, ruído anormal ou sobreaquecimento.
＊ Caso tenha caído qualquer líquido ou outro material sobre o splicer
＊ O splicer está danificado ou caiu.
Se alguma dessas falhas ocorrer, entre em contato com nosso centro de serviço imediatamente. Deixar o splicer danificado sem
quaisquer medidas imediatas pode causar falha do equipamento, choque elétrico ou incêndio e pode resultar em ferimentos ou
morte.
⑦ Não use gás comprimido ou ar comprimido para limpar o splicer. Eles podem conter materiais inflamáveis que podem inflamar
durante a descarga elétrica.
⑧ Use apenas a bateria padrão EVOLUTION 1 específica. O uso de uma fonte de alimentação CA inadequada pode causar
fumo, choque elétrico ou danos ao equipamento e pode até resultar em incêndio, ferimentos ou morte.
⑨ Use apenas o carregador especíﬁco EVOLUTION 1. Não coloque objetos pesados sobre o cabo de alimentação CA. Mantenha
o cabo de alimentação longe de fontes de calor. Usar um cabo impróprio ou danificado pode causar fumaça, choque elétrico
ou danos ao equipamento e pode até resultar em incêndio, ferimentos ou morte.

Manutenção e Precauções de cuidados externos
① NUNCA usar objetos duros para limpar ranhuras em V e elétrodos.
② NUNCA use acetona, diluente, benzol ou álcool ao limpar qualquer parte do splicer, exceto nos locais recomendados.
③ Use um pano seco para remover a poeira e sujeira do splicer.
④ Se a parte externa do splicer estiver suja, mergulhe um pano macio em detergente neutro diluído, torça o pano e limpe.
Seque o splicer com um pano seco, mas NÃO use produtos com cera ou outros agentes de limpeza.
⑤ Sempre siga as instruções de manutenção neste manual.
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Precauções de transporte e armazenamento
① Quando o splicer é movido de um ambiente frio para um ambiente quente, você deve permitir que o splicer aqueça
gradualmente. Caso contrário, a condensação gerada no interior trará efeitos prejudiciais ao splicer.
② Embale bem o splicer de fusão para armazenamento por longos períodos de tempo.
③ Mantenha o splicer limpo e seco.
④ O splicer é ajustado e alinhado com precisão. Mantenha sempre o splicer na caixa de transporte para o proteger de
danos e sujidade. Acondicione bem o equipamento na caixa de transporte para transportes de longos períodos.
⑤ Evite sempre deixar o splicer sob a luz solar direta ou expor ao calor excessivo.
⑥ NÃO armazene o splicer em ambientes empoeirados. Isso pode resultar em choque elétrico, mau funcionamento do
splicer ou baixo desempenho de splicing.
⑦ Mantenha a humidade em um nível mínimo onde o splicer é armazenado. A humidade não deve exceder 95%.

2.2 Instalação
⚠ Importante!
Siga estas instruções cuidadosamente.

Desembalando o Splicer
Segure a alça para cima e retire o splicer da maleta de transporte. Como mostrado abaixo.
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2.3 Visão geral das partes externas

Forno

Botão ON/OFF
n
Botões
Control Controle
butto

Display
Bateria

MINI USB
Conector Fonte de Alimentação
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2.4 Forma de Alimentação
Bateria
A seguir está a maneira de instalar uma bateria.

Desligue o equipamento.
Carregue no botão de libertar na
lateral, empurrando a bateria.

Coloque a bateria no compartimento
destinado, empurrando até à posição
final

Empurre a bateria.
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Capítulo 3 – Operações Básicas
3.1 Ligar o equipamento
Carregue no botão ON/OFF

no painel de botões e aguarde que apareça a imagem de trabalho.

⚠ Nota:
O monitor LCD é um componente preciso produzido pela fábrica sob estrito controle de qualidade. No entanto, alguns pequenos
pontos em cores diferentes ainda podem permanecer na tela. Enquanto isso, o brilho da tela pode não parecer uniforme,
dependendo de seus ângulos de visão. Observe que esses sintomas não são defeitos, mas fenômenos naturais.

3.2 Preparar a Fibra
3 etapas devem ser realizadas antes da emenda:
1. Decapagem
Remova pelo menos 50 mm de revestimento secundário (válido para revestimento secundário de tubo apertado e solto) e
aproximadamente 30 ~ 40 mm de revestimento primário com um descarnador apropriado.
2. Limpe as fibras expostas com gaze embebida em álcool puro ou tecido sem fiapos.
3. Corte a fibra
A fim de garantir o melhor resultado de emenda, corte as fibras com um cleaver de alta precisão, como o cleaver de fibra
INNO Instrument série V, e controle estritamente os comprimentos de clivagem mostrados abaixo.

⚠ Nota:
Lembre-se sempre de deslizar uma manga termo retrátil na extremidade das fibras no início
de cada preparação de fibra.

⚠ Importante!
Certifique-se de que a fibra nua e sua seção clivada estão limpas.
- Evite colocar as fibras sobre uma superfície de trabalho empoeirada.
- Evite agitar as fibras no ar.
Use blue V-grooves
（Clamping on bare ﬁber）

- Verifique se as ranhuras em V estão limpas; se não, limpe-os com um cotonete
embebido em álcool puro.
- Verifique se as pinças estão limpas; se não, limpe-os com um cotonete embebido em
álcool puro.
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3.3 Como fazer uma emenda
Coloque a fibra ótica
① Abra a tampa de segurança.
② Levante as braçadeiras de fibra.
③ Posicione as fibras nas ranhuras em V. Certifique-se de que as extremidades da fibra estão entre as bordas da ranhura
em V e a ponta do elétrodo.
④ Prenda a fibra na posição baixando ambos os conjuntos de braçadeiras de fibra.
⑤ Close the safety shield.
⚠ Nota:
Certifique-se de evitar deslizar as fibras ao longo das ranhuras em V, mas
posicione-as sobre as ranhuras em V e incline-as para baixo no lugar (como
mostrado ao lado).

Inspecionando as Fibras
Antes de continuar com a emenda, verifique se as fibras estão limpas e bem clivadas. Se algum defeito for encontrado,
por favor, remova as fibras e prepare novamente.
a.

b.

c.

Fibra termina fora do
display.

Fibra aparece
visivel no display.

Fibra termina acima ou abaixo da
área de visualização e não é
possível encontrar a fibra.

⚠ Nota:
As fibras são verificadas automaticamente quando você pressiona o botão Set. O splicer foca automaticamente as
fibras e verifica se há danos ou partículas de poeira.

Fibra suja

Excesso

Lascada

Angulo de Corte

Splicing
① Selecione o modo de emenda apropriado.
② Comece a emenda pressionando o botão [SET].
⚠ Nota:
Se o splicer estiver definido como "modo automático", o splicing começará automaticamente assim que a tampa de
segurança for fechada.

EVOLUTION 1
13

3.4 Como Proteger a Emenda
Após a emenda, coloque a fibra com manga termo retrátil no forno térmico. Pressione o botão [Heat] para executar o processo de
redução térmica para fortalecer o ponto de emenda.

Procedimento de aquecimento
① Abra a tampa do forno de calor
② Levante os suportes de fibra esquerdo e direito do splicer. Segure a manga termo retrátil (previamente colocada na fibra).
Levante as fibras emendadas e mantenha-as esticadas. Em seguida, mova a luva termo retrátil para o ponto de emenda.
③ Coloque a fibra com manga termo retrátil na braçadeira do forno de calor.
④ Pressione o botão [Heat] para iniciar o aquecimento. Após a conclusão, o indicador LED de aquecimento irá desligar com
um sinal sonoro.
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Abra a tampa do forno

Posição de emenda

Mova a fibra para o forno

Botão [HEAT]
1

LED indicador aquecimento
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Capítulo 4 – Modo de emenda
EVOLUTION 1 tem uma estrutura de programa intuitiva e simples, mas muito poderosa para operar. Os programas de emenda
definem correntes de arco, tempos de emenda, bem como vários parâmetros usados ao realizar uma emenda. Portanto, é
essencial selecionar o programa de emenda correto. Existem vários programas de emenda “predefinidos” para combinações
comuns de fibra. Portanto, é muito
mais fácil de modificar e otimizar ainda mais os parâmetros para combinações de fibra mais incomuns.

4.1 Displaying the Active Splice
O programa de emenda ativo é sempre exibido na parte superior da tela (veja abaixo).
Indicação programa emenda ativo

4.2 Selecionando um modo de emenda

① Escolha [MenuMáquina] do menu principal.

EVOLUTION 1

② Escolha o modo de fusão apropriado.

③ O modo de fusão escolhido aparece no display.
Carregue no botão [Reset] para voltar à página
inicial do sistema.
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4.3 Etapas Gerais de Emenda
Esta seção explica as etapas envolvidas no processo de emenda automática e descreve como vários parâmetros do programa
estão relacionados a esse processo. O processo de emenda normal pode ser dividido em duas seções: pré-fusão e fusão.

Pré-Fusão
Durante a pré-fusão, o splicer realiza o alinhamento e o foco automáticos, onde as fibras são submetidas a uma baixa corrente de
pré-fusão para fins de limpeza; uma imagem de pré-fusão também é obtida. Nesse ponto, o usuário é informado sobre quaisquer
problemas reconhecidos na imagem de pré-fusão, como uma fibra mal preparada. O splicer irá então emitir um aviso antes das
fibras serem fundidas juntas.

Fusão
Durante a fusão, as fibras são unidas e submetidas a cinco correntes diferentes, conforme ilustrado abaixo. Um
parâmetro importante, que muda durante o splicing, é a distância entre as fibras. Durante a pré-fusão, as fibras estão
separadas. Com a mudança de fase atual, as fibras são emendadas gradualmente.

Processo de emenda
A potência do arco e o tempo do arco são considerados os dois parâmetros mais importantes (conforme mostrado na figura abaixo). O
nome e a finalidade desses parâmetros, bem como o efeito e a importância dos parâmetros, serão descritos na próxima seção “Parâmetros
do programa de emenda sob o processo de emenda geral”. A figura abaixo mostra as condições de descarga do arco (relação entre
“Potência do arco” e “Movimento do motor”). Essas condições podem ser modificadas mudando
os parâmetros de emenda listados abaixo. No entanto, dependendo do modo de emenda, certos parâmetros não podem ser alterados.

A: Pre-fuse power
B: Arc1 power
C: Arc2 Power
D: Cleaning Arc
E: Pre-fuse Time

F: Forward Time related to
Overlap
G: Arc1 time
H: Arc2 ON time
I: Arc2 OFF time
Diagram of ARC discharge condition

J: Arc2 time
K: Taper Splicing Wait Time
L: Taper Splicing Time
M: Taper Splicing speed
N: Re-Arc Time
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4.4 Parâmetros para processo de emenda
normal
Parâmetro

Descrição

Modelo

Uma lista de modos de emenda armazenados no banco de dados do splicer é exibida. Ao inserir
o modo apropriado, o modo de emenda selecionado armazenado na área do banco de dados é
copiado para um modo de emenda selecionado na área programável pelo usuário.

Nome
Nota
Tipo Alinhamento*
Ajuste ARC
Pull test

Perda estimada

Título para um modo de emenda expresso em até sete caracteres.
Explicação detalhada para um modo de emenda expresso em até 15 caracteres. É exibido no
menu “Selecionar modo fusão”.
Defina o tipo de alinhamento para as fibras.
“Core”: alinhamento do núcleo da fibra
Define para ajustar a potência do arco de acordo com as condições da fibra.
Se o “Teste de tração” estiver definido como “LIGADO”, um teste de tração será executado ao abrir
a tampa à prova de vento ou pressionando o botão SET após a emenda.
A estimativa de perda deve ser considerada como uma referência. Como a perda é calculada sobre
a imagem da fibra, há certa diferença com o valor real. O método de estimativa é baseado em uma
fibra mono-modo e é calculado no comprimento de onda de 1,31μm. O valor estimado pode ser
uma referência valiosa, mas não pode ser usado como base de aceitação.

Perda Limite

Este valor é adicionado à estimativa de perda na emenda calculada originalmente. Ao emendar
fibras especiais ou diferentes, uma alta perda real de emenda pode ocorrer mesmo com condições
de arco otimizadas.
Para fazer a perda real da emenda coincidir com a perda estimada da emenda, defina a perda real
da emenda
para o valor mínimo (perda mínima).
Uma mensagem de erro é exibida se a perda estimada da emenda exceder o limite selecionado
(limite de perda).

Limite Angulo Núcleo

Uma mensagem de erro é exibida se o ângulo de dobra das duas fibras emendadas exceder o
limite selecionado (limite do ângulo do núcleo).

Limite Angulo Clivagem

Uma mensagem de erro é exibida se o ângulo de clivagem das extremidades da fibra esquerda
ou direita exceder o limite selecionado (limite de clivagem).

Posição GAP

Defina a posição relativa do local de emenda para o centro dos elétrodos. A perda de emenda
pode ser melhorada no caso de emenda de fibra diferente mudando a [posição da lacuna] em
direção a uma fibra cujo MFD é maior do que o outro MFD de fibra.

Gap

Defina a lacuna da face final entre as fibras esquerda e direita no momento do alinhamento e da
descarga pré-fusão.

Perda Mínima

Sobrepor

Apagar Tempo Arc

Valor Pré-aquecimento Arco

Tempo pré-aquecimento Arco
Valor Arco Fusão
Tempo Arco
Valor Re-Arco
Tempo Re-Arco

Defina a quantidade de sobreposição de fibras no estágio de propulsão da fibra. Relativamente
pequeno [Sobreposição] é recomendado se [Valor do arco de pré-aquecimento] for baixo,
enquanto [Sobreposição] relativamente grande é recomendado se [Valor do arco de préaquecimento] for alto.
Um arco de limpeza queima a micro poeira na superfície da fibra com uma descarga de arco por
um curto período de tempo. A duração do arco de limpeza pode ser alterada por este parâmetro.
Defina a potência do arco pré-fusível desde o início da descarga do arco até o início da propulsão
das fibras. Se o “Valor do arco de pré-aquecimento” for definido muito baixo, o deslocamento axial
pode ocorrer se os ângulos clivados forem relativamente ruins. Se “Preheat Arc Value” for definido
muito alto, as faces da extremidade da fibra são fundidas excessivamente e a perda de emenda
piora.
Defina o tempo do arco pré-fusível desde o início da descarga do arco até o início da propulsão
das fibras. Longo [Preheat Arc Time] e alto [Preheat Arc Value] levam aos mesmos resultados.
Defina potência do Arco
Defina tempo do Arco
Defina potência do Re-Arco
Defina tempo do Re-Arco

* Apenas disponível nos equipamentos com 6 motores (Alinhamento por core)
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Capítulo 5 – Opções de Fusão
5.1 Configuração do modo de Fusão
1 Escolha [Opções de Fusão] no menu.
2 Escolha o parâmetro a ser alterado.

Parameter
Inicio Auto

Pausa 1
Pausa 2
Realignment
(Realinhamento)

Description
Se “Início automático” estiver definido como LIGADO, a emenda começa automaticamente
assim que o protetor contra vento é fechado. As fibras devem ser preparadas e colocadas
no splicer com antecedência.
Se a “Pausa 1” estiver ativada, a operação de emenda será pausada quando as fibras
forem encaminhadas para a posição ajustada. Os ângulos de clivagem são exibidos
durante a pausa.
Se a "Pausa 2" for definida como ATIVADA, a operação de emenda será pausada após o
alinhamento da fibra ser concluído.
Se a "Pausa 2" for definida como ATIVADA, a operação de emenda será pausada após o
alinhamento da fibra ser concluído.
Ignore faults

Ângulo de Clivagem

Definir como "DESLIGADO" ignora as falhas e continua a concluir a emenda, mesmo se a
mensagem "Erro de ângulo de clivagem" aparecer.

Angulo de Núcleo

Definir como "DESLIGADO" ignora as falhas e continua a concluir a emenda, mesmo se a
mensagem "Erro do ângulo do núcleo" aparecer.

Perda
Erro Clivagem
Grosso

Definir como “DESLIGADO” ignora como falhas e continua a completar a emenda, mesmo
que a mensagem “Erro de perda”, “Erro de forma de clivagem”, “Erro de gordura” ou “Erro
fino” apareça.

Fino
Fiber image
Ajuste GAP
Pausa 1
Alinhamento
Pausa 2
Arco
Previsão

Defina o método de exibição da imagem de fibra na tela durante a operação de emenda.
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Capítulo 6 – Modo Forno Aquecimento
O splicer fornece no máximo 32 modos de aquecimento, incluindo 5 modos de aquecimento predefinidos pelo INNO Instrument
e a reinicialização que pode ser definida pelos usuários.
Selecione um modo de aquecimento que melhor corresponda à luva de proteção usada.
Para cada tipo de luva de proteção, EVOLUTION 1 tem seu modo de aquecimento ideal. Esses modos podem ser encontrados
na área do banco de dados para referência. Copie o modo apropriado e cole-o na área programável do usuário. Os utilizadores
podem editar esses parâmetros.

6.1 Selecionando o Modo Forno
Escolha [Selecione Modo Forno] no menu [Modo Forno].

① Escolha o menu [Modo Forno].

② Selec. Modo Forno.

③ O modo de aquecimento selecionado aparece na tela.
Pressione o botão [Reset] para retornar à
interface inicial.

6.2 Editar o Modo de Forno
As condições de aquecimento armazenadas no modo de aquecimento podem ser editadas ou alteradas.

① Escolha [Edit Modo Forno] no menu [Modo Forno].
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② Escolha o parâmetro a ser editado.

6.3 Excluir um modo de forno

① Escolha o menu [Modo Forno].
② Escolha [Deletar Modo Aquecimento].
③ Selecione o modo de aquecimento a ser excluído

⚠ Note:
Os modos a cinza (20 mm, 30 mm) são os modos de aquecimento inicial predefinidos do sistema que não podem ser excluídos

Parâmetros do modo de aquecimento
Parameter
Modelo
Nome
Nota
Controle Forno

Description
Defina o tipo de manga. A lista de todos os modos de aquecimento é exibida. O modo
selecionado será copiado para uma área programável pelo usuário.
Título do modo de aquecimento exibido no canto superior direito do monitor durante o
processo de emenda ou aquecimento. O número máximo de caracteres usados é 5.
Título para um modo de aquecimento.
Define o tipo de aquecimento, longo ou curto.

Temperatura Forno

Define a temperatura de aquecimento.

Tempo Aquecimento

Define o tempo de aquecimento desde o início até o aquecimento concluído.
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Capítulo 7 – Menu de Manutenção
O splicer tem a função de realizar a manutenção de rotina. Esta seção descreve como usar o menu de manutenção.
① Selecione [Manutenção].
② Escolha a função pretendida.

7.1 Manutenção
O EVOLUTION 1 possui uma função de teste de diagnóstico embutida que permite ao usuário avaliar vários parâmetros
de variáveis críticas com apenas uma etapa simples. Execute esta função em caso de falha de operação do splicer.

Procedimento de Operação
① Escolha [Otimização
Rápida] na [Manutenção]
② Execute [Otimização
Rápida],e as seguintes
verificações serão feitas.

No.
1

Item
Calibração do LED

2

Verificação de poeira

3

Ajuste de Posição

4

Calibração do Motor

5

Estabilização dos Elétrodos

6

Calibração do Arco

Descrição
Meda e ajusta o brilho do LED.
Verifica se há poeira ou sujeira no caminho ótico e verifique se eles atrapalham a
observação da fibra. Se houver contaminação, pressione o botão de retorno duas
vezes para exibir a localização.
Ajuste automático de fibra
Calibra automaticamente a velocidade dos 4 motores.
Mede com precisão a posição dos elétrodos por descarga de arcos.
Calibra automaticamente o fator de potência do arco e a posição de emenda da fibra.

7.2 Substituir elétrodos
Como os elétrodos se desgastam durante o processo de emenda, o óxido gerado nas pontas dos elétrodos deve ser
eliminado regularmente. Recomenda-se que os elétrodos sejam substituídos após 4500 descargas de arco. Quando o
número de descargas de arco atinge a contagem de 4500, uma mensagem a solicitar a substituição dos elétrodos é exibida
imediatamente após ligar o equipamento. Usar os elétrodos sem uma substituição resultará em maior perda na emenda e
resistência da emenda reduzida.

Procedimento de Substituição
① Escolha [Substituir Elétrodos] no menu [Manutenção].
② Mensagens de instrução aparecerão na tela para desligar a energia. Em seguida, desligue o splicer.
③ Remova os elétrodos antigos.
I) Desaperte o parafuso localizado na tampa do elétrodo.
II) Retire os elétrodos das tampas dos elétrodos. (Os elétrodos são fixados na capa do elétrodo)

Desaperte o parafuso

Remova o elétrodo
velho e insira novo
elétrodos
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④ Limpe os novos elétrodos com gaze limpa embebida em álcool ou tecido sem fiapos e instale-os no splicer.
I) Insira os elétrodos nas tampas dos elétrodos.
II) Coloque as tampas dos elétrodos no splicer e aperte os parafusos.
⚠ Nota:
Não retire a fiação ao substituir o elétrodo. Não exceda a força normal do dedo ao apertar o parafuso.
⑤ INNO Instrument recomenda fortemente que todos os utilizadores façam estabilização de elétrodos e calibração do
arco após a substituição dos elétrodos para manter bons resultados de emenda e força de emenda (os detalhes são

7.3 Estabilização de Elétrodos
No caso de uma mudança repentina nas condições ambientais, especialmente quando o splicer é movido de altitudes mais
baixas para altitudes mais altas, a potência do arco pode tornar-se instável, resultando em maior perda de emenda. Nesse
caso, leva algum tempo para que a energia do arco seja estabilizada. Nesse caso, estabilização de elétrodos irá agilizar o
processo para estabilizar a potência do arco. Se forem necessários muitos testes até que a mensagem "Operação
concluída" apareça em [Calibração Arco], use esta função também.

Procedimento de Operação
① Escolha [Estabilização Elétrodos].
② Coloque as fibras preparadas no splicer para splicing.
③ Carregue no botão [Set], e o splicer começará a estabilizar os elétrodos automaticamente nos procedimentos a seguir:
◆ Repita a descarga do arco cinco vezes para medir a posição do arco.
◆ Execute a emenda rapidamente.
◆ Execute estabilização de elétrodos 20 vezes consecutivas para localizar com precisão a posição dos elétrodos.

7.4 Calibração de Motores
Os motores são ajustados na fábrica antes do envio. No entanto, as configurações podem ser alteradas por vários motivos.
Esta função calibra automaticamente os motores da prensa.

Procedimento de Operação
① Escolha [Calibração Motor] no menu [Manutenção].
② Carregue as fibras preparadas no splicer e pressione o botão [Set].
③ Os motores da prensa são calibrados automaticamente. Após a conclusão, a mensagem de "Operação concluída" será
exibida.
⚠ Nota:
* Execute esta função quando ocorrer um erro "Fat" ou "Thin", ou o alinhamento ou foco da fibra demorar muito.

7.5 Calibração do Arco
Os motores são ajustados na fábrica antes do envio. No entanto, as configurações podem ser alteradas por vários
motivos. Esta função calibra automaticamente os motores da prensa.

Procedimento de Operação
① Depois de selecionar [Calibração do arco] no menu de manutenção, uma imagem de [Calibração do arco] será
exibida na tela.
② Defina as fibras preparadas no splicer, pressione o botão [Set] para iniciar a calibração do arco.
⚠ Nota:
* Use a fibra SM, DS ou MM padrão para calibração do arco. * Garanta fibras limpas para calibração do arco. A poeira
na superfície da fibra afeta a calibração do arco.
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③ Após a calibração do arco, 2 valores numéricos serão exibidos na tela. Quando os valores de cada lado são de 11 ±
1, o splicer apresentará a mensagem de conclusão, caso contrário, a fibra precisa ser clivada novamente para calibração
de descarga de arco até que a mensagem de conclusão seja apresentada.

7.6 Verificação de Poeira
Por meio da aquisição de imagem, o splicer deteta poeira e contaminantes no splicer, na câmara e nas lentes da objetiva
que podem resultar em emendas inadequadas. Esta função verifica o caminho ótico quanto à presença ou ausência de
contaminantes e julga se eles afetarão a qualidade da emenda de fibra.

Procedimento de Operação
① Escolha [Verificar Poeira] no menu [Manutenção].
② Se as fibras estiverem inseridas no splicer, remova-as e pressione [Set] novamente para iniciar a verificação de poeira.
③ Se poeira for detetada durante o processo de verificação de poeira, a mensagem "Falha" será exibida na tela. Em
seguida, limpe as lentes objetivas e [Verificação de poeira] até que a mensagem "Concluído" seja exibida na tela.
⚠ Nota:
Se a contaminação ainda existir após a limpeza das lentes, entre em contato com o seu agente de vendas mais próximo.

7.7 Configuração de elétrodo
Esta função é usada para definir o elétrodo. Recomenda-se que os elétrodos sejam substituídos por um novo a cada 4.500
vezes na operação de emenda para garantir a qualidade da emenda.
① Entre no menu [Manutenção] e escolha [Substituir Elétrodos] - [Configurar Elétrodos].
② Definir cuidado de elétrodo e aviso de elétrodo.

Parameter

Description

Atenção Elétrodos

Quando a contagem de descarga do elétrodo for maior do que a contagem definida, a
mensagem “cuidado! Substitua os elétrodos” aparecerá quando você iniciar o splicer de fusão.
O parâmetro de contagem é recomendado para ser definido como “4500”.

Aviso de Elétrodo

Quando a contagem de descarga do elétrodo é maior do que a contagem definida, a mensagem
“aviso! Substitua os elétrodos” aparecerá quando você iniciar o splicer de fusão. O parâmetro de
contagem é recomendado
para ser definido como “5500”.

Arco Reforço

7.8 Atualizar software
① Escolha [Atualização Software] no menu [Manutenção].
② Depois de clicar em [OK], o splicer iniciará automaticamente o processo de atualização e reiniciará após a atualização
ser concluída.
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Capítulo 8 – Outras funções e utilitários
8.1 Armazenamento de dados
Este splicer armazena até 10.000 resultados de splicing. O conteúdo dos dados armazenados é diferente dependendo do modo
de emenda.

Exibir registo de emenda
Os resultados da emenda armazenados na memória podem ser exibidos. Entre no menu [Menu Máquina] -> [Armazenamento
de dados] e selecione [Exibir registo de emenda] para visualizar.

Excluir registo de emenda
Os resultados da emenda podem ser apagados parcial ou totalmente.
① Selecione [Excluir registo de emenda] e, em seguida, insira o número específico (número inicial e número final) dos resultados
de emenda a serem apagados.
② Selecione [Excluir registo selecionado] e [Conﬁrmar].

Cancelar armazenamento de dados
Se você não quiser armazenar os registos, selecione [desligado] na opção [Armazenamento de dados] nos [Parametros de
Sistema] -> [Configuração de Sistema].

8.2 Parâmetros de Sistema
Parametro
Som

Descrição
Ativa ou desativa os avisos sonoros.

Aquecimento Auto

Se ativo, quando for colocada uma fibra no forno, este inicia automaticamente o aquecimento.

Auto Save Image

Se ativo, o equipamento guarda registo de todas as operações de emenda realizadas com
sucesso e também de todos os parâmetros da emenda.
Se Ativo, mantém a temperatura do forno mais alta de forma a ser mais rápido fazer o
aquecimento da manda termo retrátil
Altera a rotação da imagem de acordo com a posição do utilizador, para uma utilização do
equipamento frontal ou traseira.
Verifica se existe sujidade na àrea de visualização. Coloque a verificação em OFF por defeito, se
colocada em ON, a verificação de sujidade será realizada sempre que se liga o equipamento.
Ativa a utilização de um cídigo PIN sempre que se inicia o equipamento.

Preheat
Posição Monitor
Verificar Poeira
Senha Bloqueio
LED Branco
Pull Test
Reset
Calibrar Touch Screen

Controle da iluminação de trabalho.
Ativa o teste de tensão, ON por defeito, se colocado em OFF, teste de tensão não será realizado.
Pressione RESET manualmente para terminar.
Restaura os parâmetros de fábrica.
Calibra o Touch do display.
Outras Opções Menu

Idioma
User’s Manual
Ajuste Data
Senha

Define a língua a ser usada no sistema.
Apresenta opções para obtenção do manual de utilizador em formato digital.
Configuração da data e hora de sistema.
Altera o PIN para aceder a certos menus como [Power on Option] e [Menu Lock]. Na
altura de expedição da fábrica, a password é definida como [0000].
Se tiver perdido ou esquecido a sua password, contacte o seu agente comercial.
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Opção de economia de energia
Esta função é importante para a conservação de energia. Se a função de economia de energia não for configurada
durante o uso da bateria, o número de ciclos de emenda diminuirá.
(1) Insira uma unidade de alimentação e ligue o splicer.
(2) Selecione [Opção de economia de energia] no menu [Configurações do sistema].
(3) Alterar o valor de [Desligamento do monitor] e [Desligamento do Splicer]

Parametro

Descrição

Desligar o monitor

Para evitar perda de energia quando a bateria é usada, definir esta função desliga a fonte de
alimentação do monitor LCD se o splicer não funcionar após um certo período de tempo. Quando
a fonte de alimentação do monitor é desligada, o LED próximo à tecla liga/desliga pisca.
Pressione qualquer tecla para ligar o monitor LCD.

Desligar o Equipamento

Desliga automaticamente a fonte de alimentação do splicer se ele não realizar nenhuma
operação por um longo período de tempo. A função serve para evitar que a capacidade da bateria
se esgote.

8.3 Informação de Sistema
Após selecionar [Informações do sistema], as seguintes mensagens serão mostradas na tela:
Parametro
Nº de série da máquina
Versão do software
Versão FPGA

Descrição
Exibir o número de série do splicer de fusão.
Exibir a versão do software do splicer de fusão.
Exibir a versão do FPGA.

Contagem total de arco

Exibir a contagem total de descarga de arco.

Contagem de arco atual

Exibe a contagem de descarga do arco após a troca do elétrodo. Os parâmetros serão zerados
ou zerados após a substituição dos elétrodos.

Última Manutenção
Data de produção

Exibe a data de manutenção da última vez.
Exibe a data de produção da máquina.
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Apêndice I
Atenuação/Perda de emenda alta: causas e soluções

Sintoma

Nome
Compensação
axial do núcleo
da fibra
Erro de ângulo
do núcleo de
fibra

Flexão de
núcleo de fibra

Os diâmetros do
campo de modo
não
correspondem

Causa

Solução

Há poeira nas ranhuras em V e
martelo de fibra

Limpe as ranhuras em V e o martelo de fibra

Há poeira nas ranhuras em V e
martelo de fibra

Limpe as ranhuras em V e o martelo de fibra

Má qualidade da face final da fibra

Verifique o Cleaver

Má qualidade da face final da fibra

Verifique o Cleaver

Potência do pré-fusão muito baixa
ou tempo do pré-fusão muito
curto.

Aumente [Potência do pré- fusão] e / ou
[Tempo do pré-fusão].

A potência do arco não é adequada.

Aumente [Potência do pré- fusão] e / ou
[Tempo do pré-fusão].

Má qualidade da face final da fibra

Verifique o Cleaver

A poeira ainda está presente após
a limpeza da fibra ou do arco de
limpeza.

Limpe a fibra completamente ou
aumente o [Tempo do arco de limpeza]

Má qualidade da face final da fibra

Verifique o Cleaver

Potência do pré-fusível muito
baixa ou tempo do pré-fusão
muito curto.

Aumente [Potência do pré-fusão] e / ou
[Tempo do pré-fusão].

Enchimento de fibra muito pequeno

Realize [Calibrar Arco].

Potência do pré-fusão muito alta ou
tempo do pré-fusão muito longo.

Diminua [Potência do pré- fusão] e / ou [Tempo
do pré- fusão].

Enchimento de fibras em excesso

Diminua a [Sobreposição] e execute a
[Calibração do arco].

A potência do arco não é adequada

Execute a [Calibração do arco].

Fino

Alguns parâmetros de arco não são
adequados

Ajuste [Potência Pre-fusão], [Tempo Pre-Fusão] ou
[Sobreposição]

Linha de
emenda

Alguns parâmetros de arco não são
adequados

Ajuste [Potência Pre-fusão], [Tempo Pre-Fusão] ou
[Sobreposição]

Combustão de
poeira

Bolhas

Separação

Gordo

⚠ Nota:
Quando diferentes fibras óticas (diâmetros diferentes) ou fibras multimodo de emenda, eles irão produzir uma linha
vertical que chamamos de "linhas de emenda" em um ponto subsequente, isso não afeta a qualidade de emenda (perda
de emenda e resistência de emenda).
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Apêndice II
Lista de Mensagens de Erro
Uma mensagem de erro pode aparecer na tela ao usar um splicer, a solução exatamente conforme mostrado na lista abaixo.
Se não for possível eliminar o problema, talvez ocorram algumas falhas no splicer de fusão. Consulte o seu agente comercial.

Mensagem Erro

Causa

Solução

Erro de colocação de fibra à
A face final da fibra é colocada na Pressione o botão “R” e ajuste a face final da fibra entre a linha
esquerda
linha de centro do elétrodo ou além central do elétrodo e a borda da ranhura em V.
Erro de colocação de fibra à
dela.
direita

Distância do motor de
prensa acima do limite
Erro do motor de prensa
Falha na pesquisa da face
da extremidade da fibra
Falha de arco

A fibra não está ajustada corretamente na parte inferior da ranhura em V. A Pressione o botão “R”; reposicione a fibra novamente para assentáfibra não está localizada no campo de la corretamente na parte inferior da ranhura em V.
visão das câmaras.
O motor pode estar danificado.

Consulte o seu agente comercial.

A fibra não está ajustada corretamen- Pressione o botão “R”; reposicione a fibra novamente para assentáte na parte inferior da ranhura em V. la corretamente na parte inferior da ranhura em V.
A descarga do arco não ocorreu.

Certifique-se de que os elétrodos estão na posição correta; substitua
os elétrodos.

Distância do motor de
alinhamento acima do limite

A fibra não está ajustada corretamen- Pressione o botão “R”, reposicione a fibra novamente para encaixáte na parte inferior da ranhura em V. la corretamente na parte inferior da ranhura em V.

Falha na pesquisa de
revestimento de fibra

A fibra não está ajustada corretamen- Pressione o botão “R”, reposicione a fibra novamente para encaixáte na parte inferior da ranhura em V. la corretamente na parte inferior da ranhura em V.

Distancia no revestimento da Há poeira ou sujidade na superfície da Prepare a fibra (descarne, limpe e faça a clivagem) novamente.
fibra
fibra errado
Há poeira ou sujidade na superfície da
Prepare a fibra (descarne, limpe e faça a clivagem) novamente.
fibra
Tipo de fibra desconhecido

Fibras incompatíveis

Use um modo de emenda apropriado diferente do modo de emenda
AUTO para refazer a emenda.

Fibras óticas fora do padrão

O modo de emenda AUTO só pode identificar as fibras padrão, como
SM, MM, NZ.

Revestimento da fibra acima A fibra não está localizada no campo
de visão da câmara.
do limite

Ajuste a posição da fibra e faça a “calibração do motor” para
manutenção.

Erro na posição inicial do
motor de foco.

O splicer de fusão é atingido com Faça a “calibração do motor” para manutenção. Se o problema ainda
força durante a operação de emenda. não puder ser resolvido, entre em contato com agente comercial.

Abertura da face da
extremidade da fibra errada

Valor de [Sobreposição] muito alto

Ajuste ou inicialize a configuração de [Sobreposição].

O motor não está calibrado

Faça a manutenção [Calibração do motor].

A fibra não está ajustada corretamen- Pressione o botão “R”, reposicione a fibra novamente para encaixáte na parte inferior da ranhura em V. la corretamente na parte inferior da ranhura em V.
Distância do motor acima do Há poeira ou sujidade na superfície da
Prepare a fibra (descarne, limpe e faça a clivagem) novamente.
limite
fibra
Há poeira ou sujidade na superfície da Execute a “Verificação de Poeira”. Se houver poeira ou sujidade,
fibra
limpe as lentes e/ou LEDs
Fibra incompatível

Ângulo de clivagem acima do
limite

Ângulo do núcleo acima do
limite

Isso pode resultar em grande perda de emenda se você continuar a
As fibras dos dois lados não são
emenda. Use o modo de emenda adequado correspondente às
iguais
fibras.
Prepare a fibra (descarne, limpe e faça a clivagem) novamente.
Face final de fibra não corresponde às
Verifique a condição do cleaver de fibra. Se a lâmina estiver gasta,
especificações.
gire a lâmina para uma nova posição.
[Limite de clivagem] está definido Aumente o “Limite de clivagem” para um limite adequado. (valor
padrão: 3,0 °)
muito baixo.
[Limite de compensação] está definido Increase the“Core Angle Limit”to an adequate limit. (standard value:
1.0°）.
muito baixo.
Poeira ou sujeira na ranhura em V
ou no chip da braçadeira.

Limpe a ranhura em V ou o chip da braçadeira, prepare e reposicione
a fibra novamente.
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Falha no alinhamento do eixo
da fibra

A fibra está suja

Ponto de emenda de largo

Ponto de emenda fino

Deslocamento axial （> 0,4um）

Prepare a fibra (descarne, limpe e faça a clivagem) novamente.

O motor não está calibrado

Faça a manutenção “Calibração do Motor”.

Há poeira ou sujidade na superfície da
fibra

Prepare a fibra (descarne, limpe e faça a clivagem) novamente.

Poeira ou Sujidade nas lentes ou nos
LEDs

Execute a “Verificação de Poeira”. Se houver poeira ou sujidade,
limpe as lentes e/ou LEDs

“Tempo de limpeza do arco” é muito
curto

Defina o “Tempo do arco de limpeza” para 180ms

Emende as fibras cujos núcleos são
difíceis de encontrar por meio do
alinhamento do núcleo.

Emende as fibras cujos núcleos são difíceis de encontrar pelo
modo de emenda MM (alinhamento da camada de
revestimento).

Valor de [Sobreposição] muito alto

Ajuste ou inicialize a configuração de “Sobreposição”.

O motor não está calibrado.

Calibre a potência do arco com a função “Calibragem do Arco”.

Potencia do arco inadequada

Calibre a potência do arco com a função “Calibragem do Arco”.

A potência ou o tempo de pré-fusão
está muito alto

Ajuste ou inicialize as configurações de “Energia do pré-fusão”
ou “Tempo do pré-fusão”.

Configuração de “sobreposição”
insuficiente

Ajustar ou inicializar a configuração de “Sobreposição”
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Apêndice III
As sugestões a seguir apresentadas, resolvem a grande maioria dos problemas que costumam aparecer. Caso, mesmo
assim, não consiga resolver os problemas, por favor contacte o ser agente comercial.
1. Equipamento não desliga quando pressiono o botão “ON/OFF”.

* Pressione e segure o botão “ON/OFF” até o LED piscar, solte o botão, e o equipamento irá desligar.
2. Apenas consigo fazer algumas emendas com uma carga de bateria.

* Ative o modo de economia de energia.
* A carga da bateria degrada-se devido a efeito de memória e armazenamento por largos períodos de tempo. Recarregue a bateria após uma
descarga complete.

* A bateria atingiu o tempo de vida útil. Instale uma bateria nova.
* Não utilize a bateria em temperaturas demasiado baixas.
3. Mensagem de erro aparece no Display.

* Ver apêndice II.
4. Perdas nas emendas muito altas

* Limpe as ranhuras V, prensas de fibra, LEDs da tampa, e as lentes.
* Substitua os elétrodos.
* Ver apêndice I.
* A perda na emenda é afetada pelo Angulo de clivagem, condições do arco e limpeza da fibra.
5. Display desliga subitamente.

* Quando ativado o modo de economia de energia, o equipamento irá entrar em modo de economia de energia após um determinado período de tempo de
inatividade. Carregue em qualquer Tecla para voltar ao estado normal.
6. Equipamento desliga-se repentinamente.

* Quando ativado o modo de economia de energia, o equipamento irá desligar-se após um determinado período de tempo de inatividade.
7. Erro entre perda estimada e perda real.

* A perda estimada é uma perda calculada, por isso apenas pode ser usada apenas como uma referência.
* Os componentes óticos do equipamento poderão necessitar de ser limpos.
8. Manga termo retrátil não encolhe totalmente.

* Aumente o tempo de aquecimento.
9. Método para cancelar o processo de aquecimento.

* Pressione o botão “HEAT” para cancelar o processo de aquecimento. O LED irá desligar.
10. Manga termo retrátil fica colada à base de aquecimento depois de encolher.

* Utilize um cotonete ou outro utensilio de ponta suave para empurrar e retirar a manga.
11. Palavra-chave/PIN esquecido ou perdido.

* Contacte o ser agente comercial ou serviço técnico mais próximo.
12. Nenhuma alteração na potência do arco depois de realizar [Calibração Arco].

* Um fator interno está calibrado e ajustado para uma potencia de arco selecionada. A potência de arco indicada em cada modo de fusão não altera.
13. Esqueceu-se de colocar fibra durante o processo de manutenção.

* Não funciona pressionar o botão de retorno. Necessita de abrir a tampa e colocar as fibras prontas e pressionar no botão “SET” para continuar.
14. Falha na atualização de software

* Quando os utilizadores usam um U-disk novo para atualização, o equipamento pode não ser capaz de identificar corretamente o ficheiro de atualização; é
necessário que o utilizador formate o U-disk, e reinicie o processo.

* Verifique se o ficheiro de atualização está no formato correto.
* Se não conseguir resolver o problema, contacte o ser agente comercial.
15. Outros

* Contate o seu agente comercial ou o centro de suporte técnico mais próximo.

Final
* Os modelos e especificações dos produtos estão sujeitos a alterações sem
aviso prévio.
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