
MANUAL DO UTILIZADOR

SÉRIE DURO / DYNA 

DURO 15

DYNA 15

DURO 6

DYNA 6

DURO 1.5

DYNA 1.5

DURO SOLO

DYNA SOLO

DURO DE MÃO

DYNA DE MÃO

Bem-vindo a Osprey. Orgulhamo-nos de criar os produtos de transporte 

mais funcionais, duradouros e inovadores para as suas aventuras. Consulte 

este manual de utilizador para obter informações sobre as funcionalidades 

do produto, utilização, manutenção, atendimento ao cliente e garantia.
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SÉRIE DURO / DYNA 2

DESCRIÇÃO GER AL
FUNCIONALIDADES 
PARTILHADO

1   Manga reservatório interna com fecho de correr no painel frontal 

2   Bolso com fecho de correr no painel frontal

3   Correias inferiores de compressão para estabilizar/expandir

4    Correias duplas de peito ajustáveis/amovíveis  
para estabilidade adaptada

5  Bolso vertical com fecho de correr para guardar valores ou o telemóvel

6  Dois bolsos extra grandes em malha com elástico  
para garrafa/alimentos

7  Dois bolsos inferiores para alimentos/suplementos em malha  
com elástico

8  Estaca/machado de gelo para caminhada

+  Apito de emergência oculto

+  Bolso duplo acessível no painel lateral inferior em malha com elástico 
(15L com fecho de correr)
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TECIDO 

PRINCIPAL     70D x 140D Triângulo em Nylon Ripstop

DESTAQUE     Malha Elástica de Nylon 320Gr

FUNDO    Malha Elástica de Nylon 200Gr

DURO 6
HOMEM

ESPECIFICAÇÕES S/M M/L
Polegadas cúbicas 305  366
Litros 5 6 
Libras* 0,68  0,71
Quilogramas* 0,31 0,32 
Polegadas 16a x 8l x 5p
Centímetros 41a x 20l x 13p

DURO 15
HOMEM

ESPECIFICAÇÕES S/M M/L
Polegadas cúbicas 793  915
Litros 13 15
Libras* 1,13  1,17
Quilogramas* 1,56 1,63
Polegadas 19a x 9l x 8p
Centímetros 48a x 22l x 21p

DYNA 6
SENHORA

ESPECIFICAÇÕES W XS/S W XS/S
Polegadas cúbicas 305  366
Litros 5 6 
Libras* 0,64  0,66
Quilogramas* 0,29 0,30 
Polegadas 15a x 7l x 5p
Centímetros 49a x 19l x 13p

DYNA 15
SENHORA

ESPECIFICAÇÕES W XS/S W S/M
Polegadas cúbicas 793  915
Litros 13 15 
Libras* 1,06  1,10
Quilogramas* 0,48 0,50 
Polegadas 19a x 9l x 8p
Centímetros 50a x 24l x 20p

FUNCIONALIDADES EXCLUSIVAS

+    Acesso ao compartimento principal com fecho de correr a partir do painel frontal

+    Bolso de compressão em malha elástica no painel frontal

+    Correia estabilizadora Hipbelt com bolsos de fecho de correr

CARACTERÍSTICAS EXCLUSIVAS

+    Acesso ao compartimento principal com fecho de correr a partir do painel frontal

+    Bolso de compressão em malha elástica no painel frontal

*O peso não inclui reservatório ou garrafa
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DESCRIÇÃO GER AL

DURO SOLO
HOMEM

ESPECIFICAÇÕES O/S 
Polegadas cúbicas 31
Litros 0,5 
Libras* 0,33
Quilogramas* 0,15 
Polegadas 7a x 10l x 3p
Centímetros 19a x 25l x 8p

DURO DE MÃO  
HOMEM

ESPECIFICAÇÕES O/S 
Litros 0,11 
Libras* 0,05
Quilogramas* 0,15 
Polegadas 8a x 3l x 3p
Centímetros 20a x 8l x 7p

DURO 1.5
HOMEM

ESPECIFICAÇÕES S/M M/L
Polegadas cúbicas 61  92
Litros 1 1,5 
Libras* 0,60  0,62
Quilogramas* 0,27 0,28 
Polegadas 16a x 10l x 3p
Centímetros 42a x 25l x 7p

DYNA SOLO
SENHORA

ESPECIFICAÇÕES O/S 
Polegadas cúbicas 31
Litros 0,5 
Libras* 0,33
Quilogramas* 0,15 
Polegadas 7a x 10l x 3p
Centímetros 19a x 25l x 8p

DYNA DE MÃO
SENHORA

ESPECIFICAÇÕES O/S 
Litros 0,11 
Libras* 0,05
Quilogramas* 0,15 
Polegadas 8a x 3l x 3p
Centímetros 20a x 8l x 7p

DYNA 1.5
SENHORA

ESPECIFICAÇÕES W XS/S W XS/S
Polegadas cúbicas 61  92
Litros 1 1,5 
Libras* 0,55  0,57
Quilogramas* 0,25 0,26 
Polegadas 15a x 9l x 2p
Centímetros 38a x 22l x 6p

CARACTERÍSTICAS EXCLUSIVAS

+    Manga em ângulo para garrafa almofadada com correia de retenção

+    Janela TPU para smartphone com ecrã tátil

+    Bolso para utensílios/alimentos fechado com fecho de correr  
que inclui apito de emergência

+    Largo cinto elástico estabilizador

+    Inclui garrafa desportiva Hydraulics® de 570 ml isenta de BPA

 Volume da garrafa  570 ml

 Peso da garrafa  2 oz / 0,06 kg

CARACTERÍSTICAS EXCLUSIVAS

+   Inclui garrafa maleável Hydraulics® de 250 ml

+   Bolsa estabilizadora para garrafa maleável

+   Pode ser usado por canhotos ou destros

+    Pequeno bolso em malha com fecho de correr

+   Pequeno bolso em malha elástica para guardar sem preocupações
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TR ANSPORTAR

MOCHILA COLETE
1 PAINEL TRASEIRO TOTAL EM MALHA RESPIRÁVEL

 +    Envolvimento em malha respirável com superfície de contacto macia 
contra irritações

2 ARNÊS ENVOLVENTE DO CORPO

 +    Correias duplas de peito ajustáveis e removíveis acrescentam 
estabilidade

 +    Bolsos frontais no arnês para guardar instrumentos e alimentos

 +    Envolvimento em malha respirável com superfície de contacto  
macia contra irritações

 +    Espuma EVA para cargas maiores (apenas 15L)

3 CINTO DA ANCA COMPLETO AIRMESH (APENAS 15L)

 +    Construção em espuma perfurada coberta por malha

 +    Fecho modificado direto ErgoPull no cinto da anca

 +    Bolsos na correia do corpo em malha elástica e com fecho de correr

DYNA: ADAPTADA À ANATOMIA FEMININA

 +    Um design subtil de malha elástica nos ombros, painel traseiro, lombar  
e cinto da anca, adapta-se a várias formas e dimensões de corpo.

 +   Desenho de arnês mais estreito no topo do ombro.

 +     O design elástico do arnês no painel frontal, ajusta-se a peitos 
femininos de várias dimensões, ao mesmo tempo que é criado  
um equilibrio entre flexibilidade e estabilização.

 +     Um cinto da anca desenhado para envolver naturalmente a curva  
das ancas de uma mulher oferecendo uma melhor estabilização  
e suporte da carga. (apenas 15L)
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DIMENSÃO/TAMANHO

DURO - HOMEM

TAMANHO POLEGADAS CENTÍMETROS 

S/M    34-40"  86-102 cm

M/L   39-45"  99-114 cm

DYNA - SENHORA 

TAMANHO POLEGADAS CENTÍMETROS 

WXS/S 31-37"  79-94 cm

WS/M     35-41"  89-104 cm

1    MEDIR

Medido à volta do ponto mais largo do peito, normalmente ligeiramente abaixo 
das axilas. Escolha a dimensão da mochila colete nos tamanhos abaixo:

4    APERTAR AS CORREIAS DO ESTERNO

Antes de apertar as correias do esterno, certifique-se de que soltou  
por completo as correias de compressão laterais sob os braços de cada lado 
da mochila (referidas no passo 1). Com a correia do esterno devidamente 
posicionada, aperte a extremidade do lado solto com o polegar e o indicador  
e puxe a correia cruzando o corpo para obter tensão. Evite apertar demasiado 
pois isso poderá afetar o conforto e ajuste da mochila colete.

4a    APERTAR O ARNÊS DO OMBRO E CINTO DA ANCA (APENAS 15L)

Puxe igualmente as correias do arnês para baixo e para trás apertando  
a mochila colete em tensão. Aperte a fivela do cinto da anca e puxe o ErgoPull 
do cinto cruzando o corpo e apertando-o para colocar em tensão e estabilizar 
uma carga maior.

4b    APERTAR CORREIAS DE COMPRESSÃO SOB OS BRAÇOS (6L/1,5L)

Puxe as correias de compressão inferiores sob os braços para obter tensão. 
Isto irá puxar a parte inferior da mochila colete assim como a sua carga contra 
o corpo assegurando um transporte mais estável. Quando correr, as correias 
de compressão sob os braços podem ser facilmente soltas para alargar a carga 
de forma a permitir a expansão dos pulmões para uma respiração mais fácil.

2    POSICIONAR A MOCHILA COLETE

Antes de vestir a sua mochila colete, solte as correias duplas do externo assim 
como as correias de compressão laterais sob os braços. 

Vista a mochila colete; a linha do pescoço deve ficar logo abaixo da vértebra C7, 
o grande osso saliente na base do pescoço. O arnês que envolve o corpo  
deve ficar justo mas confortável à volta do peito. O estilo da mochila colete 
Duro/Dyna foi concebido para envolver a caixa toráxica por forma a estabilizar  
a carga e evitar que esta se desloque.

3    POSICIONAR AS CORREIAS DO ESTERNO

As correias duplas do externo podem ser ajustadas para se adaptar a corpos 
de várias formas e dimensões. Encaixe cada correia do esterno na sua posição, 
escolhendo entre as seis disponíveis de um dos lados do arnês.  
Encaixe a extremidade oposta de cada correia no outro lado do arnês numa 
posição de alinhado.

Correia superior do esterno:

+  Posição recomendada: 1-2”/2,5-5 cm abaixo da clavícula

Correia inferior do esterno:

+    Posição média do arnês: ajuda a acomodar a expansão dos pulmões  
para uma respiração mais fácil

+    Posição inferior do arnês: recomendada para maior estabilização da carga

A sua mochila colete pode ser também usada com uma correia, devendo ser feitos 
ajustes com base na preferência pessoal adequada à forma e dimensão do seu corpo.
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BOLSOS DUPLOS EM MALHA ELÁSTICA  
NO PAINEL LATERAL
15L / 6L / 1,5L
Os bolsos de malha elástica no lado da mochila 
oferecem armazenamento e fácil acesso aos 
artigos frequentemente necessários sem ter  
que retirar a mochila. (15L com fecho de correr)

BOLSO VERTICAL DO ARNÊS  
COM FECHO DE CORRER
15L / 6L / 1,5L
Bolso dedicado no arnês para pequenos artigos 
ou para um telemóvel.

DETALHES DAS CAR ACTERÍSTICAS
BOLSO NO ARNÊS PARA GARRAFA CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS

MANGA RESERVATÓRIO
15L / 6L / 1,5L
Uma manga dedicada para reservatório oferece 
um fácil acesso para abastecimento. Um loop 
interno pendente com fivela garante  
uma adequada orientação vertical e transporte 
sem oscilações.

HIDRATAÇÃO INCLUÍDA*

+    15L
   Hydraulics® 2,5 LT Reservoir  

com QuickConnect e alça magnética  
do peito para a válvula de sucção

+    6L / 1,5L
   Hydraulics® 1,5 LT Reservoir com 

QuickConnect e alça magnética do peito 
para a válvula de sucção

+    15L / 6L / 1,5L
   Duas garrafas macias Hydraulics® de 570 ml 

com tubo de extensão e válvula de sucção

*A hidratação incluída varia consoante o mercado

DE HIDRATAÇÃO COMPATÍVEL
15L / 6L / 1,5L
Dois bolsos extra grandes em malha com elástico 
para garrafa/alimentos Esta opção de transporte 
permite uma hidratação sem usar as mãos usando 
garrafas moles com uma extensão do tubo e válvula 
de sucção.

APITO DE EMERGÊNCIA OCULTO
15L / 6L / 1,5L / SOLO / DE MÃO
Apito oculto de segurança para emergências quando 
faz corridas, sendo também um artigo exigido  
em muitas corridas.

HYDRAULICS®
MANGA PARA GARRAFA DESPORTIVA DE 570 ML
SOLO
O desenho curvo da garrafa desportiva incluída, 
permite aceder-lhe enquanto corre e também tornar 
a guardar a garrafa que se curva naturalmente  
com o corpo. Uma tampa de tecido sobre o bocal  
da garrafa mantém a garrafa segura.

HYDRAULICS®
BOLSA ESTABILIZADORA  
DA GARRAFA MALEÁVEL 250
DE MÃO
Com um desenho ambidestro, a bolsa estabilizadora 
de mão pode ser usada com a mão esquerda 
ou direita. Adapta-se e inclui garrafa maleável 
Hydraulics® de 250 ml

ALÇA MAGNÉTICA PARA O PEITO  
COM VÁLVULA DE SUCÇÃO
15L / 6L / 1,5L
A alça magnética para o peito ajustável/
removível permite o rápido acesso à válvula 
de sucção do reservatório.
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PEQUENO BOLSO COM FECHO DE CORRER  
E BOLSO PARA GUARDAR FACILMENTE
DE MÃO
Pequeno bolso com fecho de correr  
para guardar seguramente artigos essenciais 
tais como chaves e barrras energéticas. 
Um pequeno bolso elástico para guardar 
facilmente artigos como invólucros  
das barras energéticas.

DETALHES DAS CAR ACTERÍSTICAS

GUARDAR BASTÕES DE CAMINHADA
15 L / 6L / 1,5L
Comprime os bastões de caminhada  
ao seu menor comprimento.

Transporte frontal:
1    Abra o anel de suporte que se encontra  

no bolso grande duplo do arnês, insira  
a extremidade do bastão de caminhada  
e aperte para fixar.

2    Leve a pega do bastão de caminhada até 
ao ombro, abra o anel de suporte, insira  
a extremidade da pega do bastão e aperte 
para fixar.

Transporte nas costas: (6L, 1,5L)
1    Inserir a extremidade do bastão 

de caminhada nos bolsos de malha  
elástica do painel lateral.

2    Leve a pega do bastão de caminhada até 
ao ombro, abra o anel de suporte, insira  
a extremidade da pega do bastão e aperte 
para fixar.

BOLSO COM FECHO DE CORRER  
NO PAINEL FRONTAL
15L / 6L / 1,5L
Um bolso no topo da mochila oferece 
armazenamento seguro para pequenos artigos.

BOLSO E TPU PARA ECRÃ TÁTIL
SOLO
Oferece acesso funcional ao ecrã tátil 
de telemóveis e um bolso para guardar 
pequenos artigos essenciais.

ACESSO DUPLO COM FECHO DE CORRER  
AO COMPARTIMENTO PRINCIPAL
15L / 6L

BOLSO EM MALHA ELÁSTICA NO PAINEL FRONTAL 
PARA GUARDAR FACILMENTE
15L / 6L

BOLSOS COM FECHO DE CORRER  
NO CINTO DA ANCA
15L


