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Caixa Universal UCAO 4-9

These installation instructions are provided as guidance for the
trained craftsperson carrying out the installation.

As presentes instruções servem de guia para um técnico de
montagem treinado que efectua a instalação.

1. Montagem da fita de selagem na meia capa da
caixa inferior

1.1 Aplique fita de selagem na meia capa inferior na área
de entrada do cabo.

1. Mounting sealing tape to the lower closure half
shell

1.1 Apply sealing tape to the lower half in the cable entry
area from the center.

Fita de selagem /
Sealing Tape

Furo central para prender /
Center hole for fastening
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1.2 Introduza o cabo na meia capa inferior.
Permite que as extremidades da fita de selagem fiquem
sobrepostas em aprox. 10 mm. O rebordo de corte tem
de ser colocado nesta área.

1.2 Insert the cable into the lower half shell.
Allows the ends of sealing tape to overlap by about 10
mm. The cut edge must be placed in this area.
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Termo de responsabilidade

A Corning Cable Systems GmbH & Co. KG não se responsabiliza por

danos causados por produtos utilizados de forma incorrecta ou

inadequada. Os pormenores da responsabilidade podem ser

consultados nas Condições Gerais de Vendas da Corning Cable

Systems GmbH & Co. KG.

Este produto corresponde ao estado actual da tecnologia.

Nota acerca da eliminação de resíduos

No que respeita a eliminação dos produtos e das suas embalagens, é

imprescindível observar a legislação em vigor.

Disclaimer

Corning Cable Systems GmbH & Co. KG accepts no liability for any

damage arising from improper use of the product.

The extent of any liability in specific instances shall be limited to the

General Terms and Conditions of Sale from Corning Cable Systems

GmbH & Co. KG.

This product is state of the current art.

Disposal Note

Disposal of the products and their packaging must be carried out in

strict compliance with the local laws currently in force.

10

90°

UCAO_Add_0001.eps

UCAO_Add_0001.epsUCAO_Add_0002.eps

UCAO_Add_0003.eps


