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MANUAL DO PROPRIETÁRIO

Bem-vindo(a) à Osprey. Temos muito orgulho de criar os mais funcionais, 

duráveis e inovadores produtos de carga para suas aventuras. Consulte 

este manual do proprietário para obter informações sobre os recursos, o 

uso, a manutenção, o atendimento ao cliente e a garantia deste produto.
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SÉRIES ATMOS/AURA AG
TM 

AURA AG™ 65 AURA AG™ 50
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VISÃO GERAL

TECIDO 
PRINCIPAL   Nylon Dobby 100D x 630D

DETALHES   Nylon 210D de alta tenacidade

COMPARTIMENTO INFERIOR   Nylon Packcloth 420HD

RECURSOS EM COMUM 
1 Parte superior variável (removível) com pontos de fixação de rede

2 Conexão do bastão de caminhada Stow-on-the-Go™

3  Bolsos laterais de malha elástica de acesso duplo

4 Bolsos duplos com zíper na parte superior

5  Anéis duplos para piolet com correias bungee

6 Bolso de malha elástica frontal para guardar equipamentos

7  Tiras removíveis para saco de dormir

8  Compartimento inferior com zíper para saco de dormir com divisor 
removível

9 Tiras duplas laterais superiores e inferiores de compactação

10  Tira do esterno com apito de segurança integrado

11 Dois bolsos com zíper na cinta do quadril

+ Capa integrada FlapJacket™ para uso sem cobertura

+ Compartimento do reservatório de hidratação interno
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AT MOS A G ™ 65
ESPECIFICAÇÕES S M L
Polegadas cúbicas 3783 3967 4150
Litros  62 65 68
Libras  4,48 4,56 4,64
Quilos  2,03 2,07 2,11
Polegadas  34 (a) x 15 (l) x 16 (d)
Centímetros  87 (a) x 39 (l) x 41 (d)

CAPACIDADE DE CARGA 30-50 lb

RECURSOS EXCLUSIVOS

1  Dois bolsos frontais com zíper  
proporcionam opções adicionais  
de organização

1 1

VISÃO GERAL

AT MOS A G ™ 5 0
ESPECIFICAÇÕES S M L
Polegadas cúbicas 2868 3051 3234
Litros  47 50 53
Libras  4,13 4,21 4,29
Quilos  1,87 1,91 1,95
Polegadas  33 (a) x 15 (l) x 15 (d)
Centímetros  83 (a) x 38 (l) x 39 (d)

CAPACIDADE DE CARGA 25-40 lb

A UR A A G ™ 65 
ESPECIFICAÇÕES WXS WS WM
Polegadas cúbicas 3661 3783 3967
Litros  60 62 65
Libras  4,26 4,34 4,42
Quilos  1,93 1,97 2,01
Polegadas  31 (a) x 15 (l) x 16 (d)
Centímetros  80 (a) x 38 (l) x 40 (d)

CAPACIDADE DE CARGA 30-50 lb

RECURSOS EXCLUSIVOS

1  Dois bolsos frontais com zíper  
proporcionam opções  
adicionais de  
organização

A UR A A G ™ 5 0 
ESPECIFICAÇÕES WXS WS WM
Polegadas cúbicas 2685 2868 3051
Litros  44 47 50
Libras  4,02 4,10 4,18
Quilos  1,82 1,86 1,90
Polegadas  30 (a) x 14 (l) x 14 (d)
Centímetros  77 (a) x 36 (l) x 36 (d)

CAPACIDADE DE CARGA 25-40 lb
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SUSPENSORES DE 
CARGA

TIRA DO ESTERNO

ARNÊS

CINTA DO  
QUADRIL

ESTRUTURA

PARTE TRASEIRA

SUSPENSÃO

SUSPENSÃO 
1 SUSPENSÃO ANTI-GRAVITYTM

 +   Estrutura periférica completa tensionada 
LightWireTM que transfere confortavelmente 
a carga da mochila

2 PARTE TRASEIRA ANTI-GRAVITYTM

 +   A malha suspensa de cima a baixo envolve 
ombros, costas e quadril, proporcionando 
o ajuste da parte traseira totalmente 
integrado 

3 ARNÊS DE MALHA ANTI-GRAVIDADETM

 +   Arnês suspenso ajustável com barra 
estrutural elevadora de carga para 
proporcionar transferência de carga e 
conforto

  
4 CINTA DO QUADRIL ANTI-GRAVITYTM

 +   Envoltório de quadril de malha suspensa 
para transferência de carga e conforto

 +  Cinta do quadril Fit-on-the-FlyTM ajustável

OSPREY ANTI-GRAVITYTM  (AG™)

Um painel contínuo de malha leve se estende do topo da parte traseira até a 
cinta do quadril. A estrutura sem emendas contorna automaticamente o corpo, 
proporcionando excelente ajuste e movimento completo.

CINTA DO QUADRIL MODIFICADA ERGOPULLTM 
65 L/50 L
O design ErgoPullTM da Osprey proporciona uma vantagem 
extra ao diminuir a cinta do quadril.
A  Afrouxe o cinto da cinta do quadril o suficiente para 

que seja afivelada ao redor da cintura.
B  Pegue as extremidades soltas do cinto em qualquer 

lado, e puxe para dentro e ao longo uniformemente 
com ambas as mãos ao mesmo tempo.
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TAMANHO DO ARNÊS

A Afrouxe completamente as tiras da cinta do quadril, as tiras do arnês e os 
suspensores de carga.

B    Carregue a mochila com 10 a 20 lbs/4 a 9 kg de equipamento.

C  Coloque a mochila garantindo que a cinta do quadril esteja centralizada e 
apoiada sobre os ossos do quadril do usuário. O acolchoado da cinta do quadril 
deve ficar centralizado em relação ao osso do quadril.

 Afivele a cinta do quadril e aperte as tiras da cinta do quadril.

D  Aperte as tiras dos ombros puxando-as para baixo e para trás. Ajuste e afivele a 
tira do esterno 2 pol./5 cm abaixo da clavícula. Aperte os suspensores de carga 
para transferir o peso dos ombros. 

   Encontre a pala do arnês ou onde as tiras do arnês se juntam perto do pescoço 
do usuário. A pala deve ficar 2 pol./5 cm abaixo da vértebra C7. A vértebra C7 
pode ser localizada inclinando a cabeça para baixo e encontrando o osso que se 
sobressai na base do pescoço.

F   Confira a distância entre a pala e a vértebra C7. Com base nesta medição, o 
tronco pode ser ajustado para 2 pol./5 cm, conforme desejado.

TAMANHO/AJUSTE

AJUSTE FEMININO ESPECÍFICO
+   A malha suspensa exclusiva nos ombros, parte traseira, lombar e contorno da 

cinta do quadril para uma grande variedade de formas e tamanhos de corpo 
para criar um ajuste personalizado ao seu corpo.

+   O formato da mochila é mais estreito e profundo, o que permite maior liberdade 
de movimento e aumenta a estabilização, baixando a posição da carga para o 
centro de gravidade feminino.

+   O arnês dos ombros é projetado com curvaturas diferentes para criar um ajuste 
anatômico para pescoço, ombros e busto femiminos.

+   Os quadris das mulheres têm formato cônico, com uma diferença maior 
entre as medidas da cintura e do quadril. As cintas do quadril são moldadas 
e dispostas em ângulo para acomodar essa diferença, o que permite melhor 
transferência de carga e suporte.

ATMOS AG™ – TAMANHOS 
MASCULINOS

S 16-19 pol./40,5-48 cm

M 18-21 pol./46-53 cm

L 20-23 pol./51-58,5 cm

AURA AG™ – TAMANHOS 
FEMININOS

XS 14-17 pol./35,5-43 cm

S 16-19 pol./40,5-48 cm

M 18-21 pol./46-53 cm

AJUSTE DO ARNÊS

As tiras do arnês devem envolver totalmente seus ombros, sem nenhum espaço 
vazio entre a mochila e as costas. A parte acolchoada das tiras do arnês deve 
terminar de 1 pol./2,5 cm a 2 pol./5 cm abaixo das axilas, e a tira do esterno deve 
ser ajustada a aproximadamente 2 pol./5 cm abaixo da clavícula.

CRISTA ILÍACAVÉRTEBRA C7
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TAMANHO/AJUSTE

COMO AJUSTAR O ARNÊS
65 L/50 L

A  Afrouxe completamente os suspensores de carga e as tiras do arnês da mochila.

B    Localize os ressaltos de ajuste do arnês no lado esquerdo e no direito atrás da ala de tecido onde 
a pala envolve as bordas da parte traseira.

C   Empurre ambos os ressaltos para baixo ao mesmo tempo com os polegares, desde o topo do 
ponto de conexão do arnês para abrir e liberar os ressaltos. Enquanto pressiona para baixo o 
ressalto com os polegares, use os dedos indicador e do meio para pegar a porção inferior da ala de 
tecido na frente dos ressaltos.

D   Com os ressaltos liberados simultaneamente, deslize ambos os lados do arnês para cima ou para 
baixo até o local desejado, de acordo com as necessidades de ajuste do tronco e então libere os 
ressaltos.

E   Certifique-se de que os ressaltos estejam alinhados na mesma altura, comparando a posição de 
cada lado usando as marcas de linha impressas na parte traseira atrás da malha suspensa. Se 
eles estão desiguais, solte e ajuste um lado do ressalto para alinhar com o outro.

F   Siga as instruções “Tamanho do Arnês” para determinar se o ajuste do tronco está correto.

CINTA DO QUADRIL FIT-ON-THE-FLY™ 
65 L/50 L
O acolchoado da cinta do quadril Fit-on-the-Fly™ se estende até 6 pol./15 cm para 
acomodar diferentes tamanhos de quadril e proporcionar um ajuste personalizado. 
Para ajustar a cinta do quadril:
A  Localize o ícone de ajuste na cinta do quadril e deslize sua mão entre a cinta do 

quadril fixa e o acolchoado ajustável para separar o gancho e o fecho do anel.
B   Deslize a parte acolchoada ajustável para a posição de modo que ela envolva 

seu quadril.
C Aperte firme para reacoplar o gancho e o fecho do anel.
D  Estenda as partes acolchoadas na mesma distância em ambas as alas da cinta 

do quadril, de modo que o peso da mochila seja distribuído uniformemente. 
Ao ajustar, prenda a fivela da cinta do quadril sobre seu quadril e aperte.
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DETALHES DOS RECURSOS

1  BOLSO SUPERIOR VARIÁVEL (REMOVÍVEL) COM PONTOS DE FIXAÇÃO DE 
REDE 

 65 L/50 L 

  Parte superior removível para jornadas que exigem menos equipamento 
ou para aliviar o peso.

 A Desafivele as tiras frontais de retenção.

 B Localize e abra as fivelas próximas aos passantes elevadores de carga.

 C Solte a peça da fivela macho através do anel de rede.

 D Inverta os passos para prender de volta a parte superior.

2  CAPA INTEGRADA FLAPJACKET™ PARA USO SEM COBERTURA 
 65 L/50 L 

  Ao usar a mochila sem a parte superior, desdobre as fivelas FlapJacket™ 
e prenda as mesmas às tiras verticais frontais de compactação.

TIRA INTERNA DE COMPACTAÇÃO
65 L/50 L
Quando a sua mochila estiver pronta, prenda e 
aperte a tira vermelha de compactação interna para 
estabilizar a carga.

1

2

TIRAS DUPLAS LATERAIS SUPERIORES E INFERIORES DE COMPACTAÇÃO
65 L/50 L
Tiras laterais duplas de compactação na parte superior com fivelas 
de liberação rápida que comprimem e estabilizam cargas para o 
transporte ideal e podem ser usadas para proteger itens na lateral da 
mochila.

COMPARTIMENTO INFERIOR COM ZÍPER PARA SACO DE 
DORMIR COM DIVISOR REMOVÍVEL
65 L/50 L
Compartimento inferior com zíper para guardar saco de 
dormir dedicado, com divisor destacável para liberar o 
acesso ao interior da mochila.
 
A  Solte o cinto divisor da fivela com passante e faça na 

ordem inversa para prendê-lo de volta.
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DETALHES DOS RECURSOS

CONEXÃO DO BASTÃO DE CAMINHADA STOW-ON-THE-GO™
65 L/50 L
A conexão do bastão de caminhada Stow-on-the-Go™ da Osprey é 
projetada para fixar rapidamente e transportar bastões de caminhada ao 
usar a mochila.
A  Localize o anel elástico na parte inferior do lado esquerdo da mochila. 

Ao puxar o anel para fora da mochila, insira a extremidade do disco 
dos bastões de caminhada no anel.

B   Na tira do arnês esquerdo localize o ícone do bastão de caminhada. 
Puxe o cordão para abrir, coloque as alças do bastão no anel e aperte 
com a trava do cordão para que fique seguro.

C   Execute essas etapas na ordem inversa para remover os bastões de 
caminhada.

TIRAS REMOVÍVEIS PARA SACO DE DORMIR 
65 L/50 L 
Tiras removíveis de saco de dormir para prender itens externamente.
A Solte as fivelas das duas tiras para saco de dormir.
B Remova o cinto da fivela com passante na base da mochila.
C Execute essas etapas ao contrário para prendê-la de volta.

COMPARTIMENTO DO RESERVATÓRIO INTERNO 
65 L/50 L
Coloque o reservatório dentro do compartimento para ajudar a assegurar a 
distribuição adequada do peso da mochila. Prenda o reservatório ao anel afivelado 
para mantê-lo na posição vertical.

ANÉIS DUPLOS PARA PIOLET COM CORREIAS BUNGEE
65 L/50 L
Os anéis para piolet e as correias bungee oferecem fixação segura de ferramentas.

A  Deslize o eixo da ferramenta pela parte superior dos anéis para piolet e vire o 
eixo para cima em direção à parte superior da mochila.

B  Afrouxe a trava do cordão bungee e passe a alça da ferramenta pelo bungee. 
Aperte a trava do cordão junto à presilha em forma de Y (Y-clip) para manter a 
ferramenta no lugar.

C  Execute essas etapas na ordem inversa para remover.
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DETALHES DOS RECURSOS

BOLSO DE MALHA ELÁSTICA FRONTAL PARA GUARDAR 
EQUIPAMENTOS
65 L/50 L
Bolso frontal híbrido de malha/nylon armazena 
equipamentos que você precisa acessar rapidamente 
ou guarda itens molhados para secar.

TIRA DO ESTERNO COM APITO DE SEGURANÇA INTEGRADO

BOLSOS LATERAIS DE MALHA 
ELÁSTICA DE ACESSO DUPLO
65 L/50 L
Os bolsos de malha elástica 
laterais de acesso duplo 
armazenam pequenos itens 
e proporcionam acesso fácil 
enquanto a mochila é usada. Os 
itens podem ser inseridos de 
cima ou de lado.

DOIS BOLSOS COM ZÍPER NA 
CINTA DO QUADRIL
65 L/50 L
Os bolsos da cinta do quadril 
com zíper mantêm os alimentos 
e os pequenos itens a um fácil 
alcance.

BOLSOS DUPLOS COM ZÍPER NA PARTE 
SUPERIOR
65 L/50 L
Bolsos duplos com zíper na parte superior 
proporcionam opções de organização e 
armazenagem de pequenos itens.

BOLSOS DUPLOS COM ZÍPER NA PARTE 
SUPERIOR
65 L/50 L
Bolsos duplos com zíper na parte superior 
proporcionam opções de organização e 
armazenagem de pequenos itens.
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Para obter mais informações sobre este e outros produtos, cuidados com a mochila, como 

guardar itens na mochila, nossa garantia ilimitada ou para contatar o atendimento ao 

cliente da Osprey, acesse ospreypacks.com.

ospreypacks.com

MANUAL DO PROPRIETÁRIO


