FIGURA 1

Dicas para regulagem do cinturão
de segurança
Para garantir o conforto e uma proteção eficiente, o cinturão
deve ser regulado corretamente, com os pontos de conexão
na posição correta. Leia as indicações do Manual do produto
antes de vestir seu cinturão.
FIGURA 2

Seguem abaixo algumas dicas complementares para obter
o melhor ajuste de seu equipamento.
1 Ajuste da cintura
Geralmente quando se veste um cinturão de segurança, a primeira
regulagem é a da cintura. Ela deve estar suficientemente ajustada
para manter o cinturão no corpo de forma precisa, mas sem
excesso ao ponto de incomodar.
Posição da cintura
Ela deve ficar no nível do ponto ilíaco do corpo,
acima da pélvis (figura 1).

FIGURA 3

Posição dos anéis laterais
Os pontos laterais de engate para posicionamento devem ficar
no nível dos ossos ilíacos (figura 2 e 3).
Posição ponto de conexão ventral
Utilize as fivelas de regulagem de cintura para centralizar o ponto
de engate ventral e os anéis porta materiais (figura 4).

Experimente um
tamanho menor

Experimente um
tamanho maior

No caso de utilização de trava quedas com um sistema conectado
somente no ponto peitoral ou dorsal, o cinturão pode ficar um
pouco mais frouxo.
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FIGURA 5

2 Ajuste das perneiras
As perneiras devem estar ajustadas, porém nunca em excesso:
o usuário deve poder passar a palma de mão entre a fita e a coxa
(figura 5).
O ajuste das perneiras influencia na altura do ponto ventral: quanto
maior for o ajuste das perneiras mais baixo ficará o ponto ventral.

Experimente um
tamanho maior

Experimente um
tamanho menor

FIGURA 6

3 Ajuste do suspensório
O ajuste das fitas de ombro depende da utilização do cinturão,
podendo variar de acordo com a situação de trabalho. Durante uma
suspensão ou ascensão por corda, procure ajustar mais firmemente
as fitas.
Posição ponto peitoral
O ponto de engate peitoral deve estar posicionado no nível do peito
(figura 6).
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FIGURA 7

4 Regulagem da posição do ponto dorsal
O ponto de engate dorsal deve ser posicionado entre as omoplatas
(figura 7).
Importante: se as regulagens propostas não permitirem obter
os ajustes corretos, recomenda-se trocar o tamanho
do cinturão.
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