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1 CINTURA / CONJUNTO INFERIOR DO OMBRO
2 MONTAGEM TRONCO SUPERIOR
3 MONTAGEM CORREIA DE GANCHO
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MONTAGEM
CINTO DA CINTURA
O Elite 2 vem com dois comprimentos de 2 polegadas (5,1 cm) de cintas de nylon. Use o mais
curto dos dois para construir o conjunto do cinto abdominal. Trabalhando a partir do lado
posterior da placa posterior, executar o cinto de nylon em 2 (5,1 cm) através das aberturas de
cintura, sobre a placa posterior, como mostrado (fig. 1, 2). Em seguida execute a placa da alça
de ombro através do cinto abdominal como mostrado (Fig. 3). Repita no outro lado. Instalar a
corrediça da correia e o anel D um em cada lado, como mostrado (fig. 4, 5).

ALÇA DE OMBRO SUPERIOR
Com o mais longo dos dois comprimentos de correias fornecidas com a Elite 2 tecer a correia
da seguinte maneira. Do lado de trás de sua placa traseira inserir o cinto, conforme mostrado
(Fig. 6, 7, 8).
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No lado esquerdo tecer a almofada de ombro com o painel de pre-cinta 2 em (5,1 cm) na parte
superior, como mostrado na (Fig. 9,10). Em seguida tecer através de uma lâmina do cinto e,
em seguida, através do painel epaulette (Fig. 11).

Tecer uma corrediça da correia e o anel D dobrado como mostrado (Fig. 12). Então tecer sob o
painel de 1 em (2,5 cm) (Fig. 13) .Ir tecer outra lamina do cinto e o anel D dobrado para o cinto
(Fig. 14, 15).
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Pegue um dos dois anéis D com os fios de correias e clipes anexados e tecer a teia, como
mostrado (Fig.16). Certifique-se o clipe femea maior está voltada para baixo. A cinta esterna
(levar com o clipe menor) deve estar virada para dentro em direção ao peito centro (Fig. 16,
18). Tecer a teia de volta através das 3 laminas de correia (Fig. 17). A alça de ombro do lado
esquerdo deve agora estar como a foto (Fig. 18).

Repita os passos para instalar a alça de ombro no lado direito.
CORREIA DE GANCHO
Tomar o lado da cinta de entre as pernas que não é enrolada; garantir um anel D com uma
lamina no cinto deixando cerca de 8 em (20,3 cm) de membrana entre a lamina e o fim da teia.
Em seguida, por meio de correias, tecer a placa de apoio a partir do lado de trás (Fig. 19). Use a
ranhura maior no centro da parte inferior da placa de apoio e teça a teia
de volta através da corrediça da correia (fig. 20). Este é o local onde irá ser feita a adaptação
da cinta da virilha. O fim do laço vai enfiar na tira da cintura. Quando ajustado corretamente o
anel D deve ser espaçado aproximadamente uma largura de uma mão da placa de apoio, de
frente para a parte traseira, e fixado com uma lâmina de cinto (Fig. 21).
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CURVATURA DA CINTURA
Insira a fivela da cintura, no lado esquerdo do cinto da cintura. Veja as fotos para tecer a fivela
recomendado. Teça (Fig. 22). Quando, no comprimento desejado para puxar o cinto restante
através da primeira ranhura e aperte (Fig.23).

NOTA: O material do cinto da cintura em excesso pode ser aparado. Para evitar o
desgaste, use um isqueiro para queimar a borda de correias aparada.

CUIDADOS PÓS-MERGULHO
Lave com água corrente e deixe secar ao ar.
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