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Para colocar o macacão 
de mergulho no FALCON, 
você deve apontar seus 
pés para baixo, colocá-los 
através da abertura no
pescoço do macacão, e 
depois ajeitar os seus depois ajeitar os seus 
braços dentro das mangas.
(veja figura 1)

Continuando a preparar o FALCON
para sua grande aventura, coloque
a armadura externa passando por 
sua cabeça (figura 3).Verifique
se a armadura está bem presa e 
colocada sobre os ombros do
FFALCON.

FIGURA 2

ARMADURA
INTERNA

Agora coloque a armadura
interna passando pela 
cabeça do FALCON. 
(Veja figura 2).
Atenção, esta armadura 
deve ser colocada por 
dentro do macacão.dentro do macacão.
Estique um pouco o 
elástico ao redor
do pescoço para colocá-la
melhor e ajeitá-la aos 
ombros do FALCON.
Coloque as botas
e os pesos nos pés.e os pesos nos pés.



BBOMBA
DE AR
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Coloque o FALCON na água, segurando-o 
pelos tubos de ar. Afunde-o aos poucos, 
até que as suas botas estejam tocando 
o fundo. Agora assopre a bomba de ar para
fornecer oxigênio para o FALCON escafandrista,
e ele deixará escapar bolhas de ar, igualzinho
a um mergulhador de verdade. Se você assoprar a um mergulhador de verdade. Se você assoprar 
com mais força, ele voltará a superfície.

FALCON está pronto para qualquer tipo de ação: na banheira, na piscina, no laguinho, no aquário ou na beira do mar.
NOTA: Depois de brincar com o FALCON na água, tire todos os seus equipamentos, lave-os e coloque-os para secar.
Se as aventuras do FALCON forem na água salgada, lave-o cuidadosamente em água corrente.
Você vai se divertir por muito mais tempo com seu equipamento de mergulho se cuidar bem dele.
Lembre-se, os mergulhadores profissionais sempre cuidam de seus equipamentos.

Segure a armadura firmemente
com uma das mãos e puxe-a 
para baixo em seguida encaixe 
o capacete sobre a cabeça do
FALCON e gire o capacete no 
sentido horário. 

Veja a figura 4. O visor do
capacete deverá estar virado
para a frente quando ele estiver
bem preso. Atenção: não segure 
o capacete pelo visor quando 
estiver mexendo com ele.

Coloque os braços do 
FALCON através das alças
do cinturão de pesos para 
mergulho. As alças ficarão sobre 
os seus ombros (figura 5).
Agora, feche o cinturão. Encaixe 
em cada pino existente no em cada pino existente no 
capacete de mergulho, um tubo 
de ar e do outro lado dos tubos 
prenda a bomba de oxigênio 
com a bússola.


