Estrutura
Montagem e Desmontagem Interna
Assuma a responsabilidade para a desmontagem e montagem correta.
Em caso de lavagem ou conserto da Jaqueta/Colete, o Safety Air Bag Denko tem de ser
desmontado e montado com cuidado e corretamente, caso contrário, ele pode não funcionar
como previsto inicialmente, ou pode estar daniﬁcado.

Como desmontar o sistema Denko interno
Air bags expostos ao exterior da
Jaqueta/Colete são ﬁxados com
botões e velcro.
1. Espalhe a Jaquete/Colete sobre uma
superfície plana.

2. Desenrosque o cartucho de CO2 para
remover.

CUIDADO!
Nunca tente girar, soltar ou remover o
cartucho de CO2 exceto para a remontagem.

3. Solte os botões de plástico e velcro dos
air bags de pescoço e de cóccix.
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4. Abra completamente o zíper frontal e
o zíper inferior do interior da Jaqueta/
Colete.

Sistemas de air bags são ligados
ao interior da Jaqueta/Colete com
zíperes em 3 lugares, a Caixa de
Acionamento (Key Box) (A), o air bag
de costas (B) e os air bags laterais (C).
5. Abra 3 zíperes para a Caixa de
Acionamento (Key Box) (A), para o air bag
de costas (B) e para os air bags laterais
(C) do interior da Jaqueta/Colete.
O ﬁm do air bag do pescoço se une
aos air bags laterais com o zíper (D).
6. Abra o zíper (D).
7. Solte os botões de metal do air bag de
cóccix em 3 lugares.
8. Tire a extremidade do air bag de pescoço
para fora através da abertura do ombro
esquerdo, soltar o velcro ao redor do
pescoço e puxá-la na direção de uma seta
para ser separado da Jaqueta/Colete.
* O modelo de air bag embutido não tem velcro de cóccix
nem botão de metal para o air bag de cóccix em 2 lugares.

CUIDADO!
Não puxe os air bags pela força.
Isto pode causar danos à Jaqueta/Colete.
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9. Solte o velcro em torno da abertura da
Caixa de Acionamento (Key Box) para
separar a Jaqueta/Colete.
Tire o sistema Safety Air Bag Denko e os
protetores de ombro, cotovelo e costas,
e lave a Jaqueta/Colete somente de
acordo com as instruções de lavagem.

Como montar o sistema Denko interno
1. Espalhe a Jaqueta/Colete sobre uma
superfície plana, com a parte interna para
cima, e abra o zíper da parte inferior do
interior da Jaqueta/Colete.

2. Coloque a Caixa de Acionamento (Key
Box) na abertura do lado direito da
Jaqueta/Colete e prenda-a com velcro
em todos os lados.
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3. Deixe o air bag de pescoço atravessar
desde o interior da abertura do ombro
direito, na direção de uma seta.
Em seguida, coloque a outra extremidade
na abertura do ombro esquerdo.
CUIDADO!
O air bag de pescoço não deve ﬁcar torcido.

4. Junte à extremidade do air bag de
pescoço ao zíper D do air bag de costas.
5. Junte os 3 zíperes de A, B e C para o
interior da Jaqueta/Colete.
6. Tire o air bag de cóccix para fora através
da abertura do cóccix, aperte os 3 botões
de metal e ﬁxe-o no lugar certo com velcro.
* Para o modelo de air bag embutido, botões de metal
para ser ajustados.

7. Fixar o air bag de pescoço com velcro no
lugar correspondente do Jaqueta/Colete.
Velcro do air bag de pescoço.
Ombro 2 lugares, pescoço 3 lugares.
8. Fixe os botões de plástico do air bag de
pescoço, sobre os ombros e as costas.
(Ombro 2 lugares, pescoço 3 lugares).
Fixe os botões de plástico do air bag de
cóccix (3 lugares).
9. Por ﬁm, instale um cartucho de CO2 e
deixe a ﬁcha feminina do conector de um
toque para fora através do furo da tampa
da Caixa de Acionamento (Key Box) e
feche o zíper.
(Veja pag. 19 do manual, para instalação do cartucho CO2).
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