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AVISOS 

GARANTIA LIMITADA 

Para mais detalhes, consulte a secção de Garantia do produto no site da Hollis: 

www.HollisGear.com 

 

AVISO DE DIREITOS AUTORAIS 

Este manual de operação é protegido, todos os direitos reservados. Ele não pode, no todo ou 

em parte, ser copiado, fotocopiado, reproduzido, traduzido ou reduzido para qualquer meio 

eletrônico ou forma legível por máquina sem o prévio consentimento por escrito da Hollis. 
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MARCA, NOME COMERCIAL, E SERVIÇO DE MARCA 

Hollis, o tipo de logotipo Hollis, e Solo são marcas comerciais registradas e não registradas, 

nomes comerciais e marcas de serviço HOLLIS. Todos os direitos são reservados. 

 

PEÇAS DO CINTO INDIVIDUAL  
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MONTAGEM 

AS CINTAS DE OMBRO 

Insira o cinto principal através da ranhura do topo da chapa que seria em seu ombro direito. 

Certifique-se que o ilhó metálico está na frente da placa com cerca de 6 na (15,2 cm) da 

membrana entre o anel e a parte dianteira da placa (Fig. 1). Agora insira o lado do anel isolante 

do cinto de volta através da ranhura angular, próxima ao topo da ranhura e puxe o cinto 

completamente. A anilha vai ser agora no lado de trás da placa (Fig. 2). Puxar o cinto em toda a 

volta da placa, e insera a tira, embora a ranhura em ângulo esteja sobre o lado oposto 

da chapa. Ajuste as correias para que o ilhó seja centrado com o orifício do parafuso na placa 

(Fig. 3). Agora, a partir da frente, puxe o cinto de volta através da ranhura superior para que o 

cinto espelha-se em ambos os ombros (Fig. 4). Colocar a placa de modo que a frente fique  

virada para a frente,trazendo a teia para a frente (Fig. 5). 
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OMBREIRAS 

 

Certifique-se ao instalar as ombreiras a distância do centro da placa traseira; elas vão em 

seguida, enrole naturalmente em torno de seu corpo. Cada bloco tem 3 ranhuras elásticas que 

o cinto deve tecer através da (Fig.6). Entre as ranhuras elásticas são 2 espaços para os anéis D 

incluídos. Deslize a almofada para o cinto, onde você sente que vai sentar-se melhor em seu 

ombro e insera os anéis D com corrediças no cinturão entre cada ranhura elástica para segurar 

a almofada do ombro, como na (Fig. 7). Escolha um dos aneis D dos ombros e cursores 

esquerdos para anexar o circuito preto elastico. O ciclo irá ser utilizado para reter o tubo 

ondulado BCD quando ocorrer o mergulho. Almofadas podem ser ajustadas mais tarde, 

quando o cinto está completo. Repetir o mesmo processo no ombro oposto (Fig. 8). 

 
TIRAS DA CINTURA                                                                                                                                          

 

Certificando-se as alças do contorno e em torno do corpo, puxe o cinto através das ranhuras 

mais baixa no interior em ambos os lados. Inserir as correias através de um guarda-rede de 

metal na parte traseira da placa traseira e depois de volta através da ranhura exterior e 

inferior. A correia deve ser agora na parte da frente da placa, como se mostra na(Fig. 9). 

Ajuste as correias para que haja folga o suficiente na área do ombro para colocar e retirar o 

cinto de segurança. Ajustes adicionais podem ser feitos quando o cinto está completo. Se 

desejado, incluídos anéis D podem ser inseridos em qualquer um dos lados da tira do cinto da 

cintura como na(Fig. 10 e 11). Aneis D podem ser ajustados para qualquer posição sobre o 

cinto da cintura enquanto desejado. 
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CORREIA DE GANCHO 

No lado da cinta de entrepernas que não é enrolada; garanta um anel D para deslizar com o 

cinto. Deixe cerca de 8 em (20,3 cm) de membrana entre o deslize  e o fim da teia. Em seguida, 

por meio de correias de tecer a placa de apoio a partir do lado de trás como na(Fig. 12). Use  a 

ranhura maior no centro da parte inferior da placa de apoio e teça a teia. 

De volta através da corrediça da correia como na (fig. 13). 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 devem ser espaçadas aproximadamente uma largura de mão da placa 

de apoio, de frente para a parte traseira, e fixado com um deslize do cinto (Fig. 14). 

 
CURVATURA DA CINTURA 

 

Insira a fivela da cintura, no lado esquerdo do cinto da cintura. Veja as fotos para tecer a fivela 

recomendado. 

Teça como na (Fig. 15). Quando, no comprimento desejado puxar o cinto restante através da 

primeira ranhura e apertar,como na (Fig. 16). 

 
 

         NOTA: O material da tira da cintura em excesso pode ser aparado. Para evitar o 

desgaste, use um isqueiro para queimar a borda das correias aparada.                                         

 

CUIDADOS POS MERGULHO                                                                                                                               

Lave com água corrente e deixe secar ao ar. 
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