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MANUAL DO PROPRIETÁRIO

SÉRIE ESCAPIST

ESCAPIST 32 ESCAPIST 25 ESCAPIST 18

Estas mochilas altamente versáteis têm todos os recursos e são equipadas para 

várias aventuras. Cheias de opções de organização, bem ventiladas e resistentes a 

condições climáticas adversas, a série Escapist é a mochila ideal para o dia-a-dia 

e para todas as atividades técnicas.
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VISÃO GERAL

RECURSOS COMUNS 
1 Bolso externo contra arranhões, com zíper

2 Acesso do painel frontal ao compartimento principal

3 Dois bolsos em malha expansível nas laterais

4 Fixação para capacete de bicicleta LidLock™

5 Bolso organizador frontal

6 Bolso frontal grande, em malha expansível

7 Fixação de pisca-alerta

8 Capa de chuva integrada

9 Bolso reservatório externo

10 Bolso em tecido com zíper, na correia do ombro esquerdo

TECIDO
PRInCIPAl 210D Nylon Hex Coupling

REVESTIMEnTO 420HD Nylon Packcloth

FUnDO 420HD Nylon Packcloth
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E SC A PIS T 2 5 
ESPECIFICAÇÕES P/M M/G
Polegadas cúbicas 1.404 1.526
Litros 23 25
Lbs/Onças 2/2 2/4
Quilogramas 0,96 1,02
Polegadas 20a x 11l x 12p
Centímetros 50a x 27l x 31p

FAIXA DE CARGA 10 - 25 lbs

E SC A PIS T 3 2 
ESPECIFICAÇÕES P/M M/G
Polegadas cúbicas 1.831 1.953
Litros 30 32
Lbs/Onças 2/4 2/6
Quilogramas 1,01 1,07
Polegadas 20a x 13l x 12p
Centímetros 51a x 32l x 31p

FAIXA DE CARGA 15 - 30 lb

E SC A PIS T 18  

ESPECIFICAÇÕES P/M M/G
Polegadas cúbicas 976 1.098
Litros 16 18
Lbs/Onças 1/10 1/12
Quilogramas 0,75 0,79
Polegadas 19a x 9l x 11p
Centímetros 48a x 23l x 28p

FAIXA DE CARGA 10 - 25 lbs
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RECURSOS EXClUSIVOS

1 Correias de compressão com fecho do  
 lado superior

2 Correias de compressão inferiores InsideOut™

3 Dois bolsos com zíper no cinto

4 Compartimento inferior com divisão por zíper

RECURSOS EXClUSIVOS

1 Correias de compressão com fecho do  
 lado superior

2 Correias de compressão inferiores InsideOut™

3 Dois bolsos com zíper no cinto

4 Compartimento inferior com divisão por zíper

VISÃO GER AL
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SUSPENSÃO

1 SUPORTE DAS COSTAS AIRSCAPE™

 +  Espuma moldada que cria um suporte das costas leve e 
proporciona alívio e ventilação 

 + O projeto de baixo perfil mantém a mochila colada ao corpo,  
  para um equilíbrio perfeito

2 AlÇAS VEnTIlADAS BIOSTRETCH™

 + Espuma EVA perfurada com grandes orifícios, proporcionando  
  mais respiro, conforto e flexibilidade

 + Malha espaçadora respirável, que envolve as bordas da espuma  
  para criar uma superfície de contato suave e sem irritação

3 CInTO VEnTIlADO BIOSTRETCH™

 Apenas para 32L / 25L 

 +  Espuma EVA perfurada com grandes orifícios, proporcionando 
mais respiro, conforto e flexibilidade

 + Abas expandidas do cinto em malha, aumentando a estabilidade  
  da mochila
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TAMANHO / AJUSTE

TAMAnHO DE TORSO UnISSEX
32L / 25L

P/M 16-20"/43-51 cm

M/G 19-23"/48-59 cm

18L

P/M 16-20"/43-51 cm

M/G 19-22"/48-56 cm

AlÇAS AJUSTÁVEIS
32L / 25L

As alças são ajustáveis até 5"/13 cm, proporcionando uma carga 
estável e confortável para vários usuários. Como ajustar as alças:

A Solte completamente as suspensões de peso e as correias das  
 alças. 

B Solte o gancho e o fecho da corda entre o suporte das costas e  
 as alças.

C Deslize as alças até o lugar desejado, usando as marcações  
 como orientação.

D Prenda o gancho e o fecho da corda.
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DETALHES DOS RECURSOS

FIXAÇÃO DE PISCA-AlERTA
32L / 25L / 18L
A correia de fixação do pisca-alerta, localizada próxima 
da base do painel frontal da mochila, permite a fixação 
rápida de lanternas, proporcionando uma alta visibilidade 
no escuro.

BOlSOS lATERAIS
32L / 25L / 18L
Um bolso lateral superior com bolso, revestido de 
tecido contra arranhões e gravado a calor, proporciona 
um armazenamento ideal para equipamentos óticos e 
eletrônicos.

FIXAÇÃO PARA CAPACETE lIDlOCK™

32L / 25L / 18L
O LidLock™ da Osprey transporta capacetes de bicicleta com facilidade e segurança.

A Afaste a fixação LidLock™ da mochila.

B Torça o LidLock™ e passe-o pela abertura inferior do capacete. Retorne o L 
 idLock™ à sua posição horizontal para travar o capacete.

C Ajuste a tensão do LidLock™ com a corda ajustável no painel externo direito 

 da mochila. 

D Faça o inverso para remover o capacete.

CAPA DE CHUVA InTEGRADA
32L / 25L / 18L

A capa de chuva integrada e removível de alta visibilidade protege a mochila em 
condições adversas.

A Localize o ícone da capa de chuva, próximo à base da mochila, e abra o zíper  
 do compartimento da capa de chuva. 

B Puxe a capa de chuva do compartimento e passe-a sobre a parte de cima e  
 de baixo da mochila, usando o elástico periférico para mantê-la presa. 

C Inverta esse processo para guardar a capa de chuva no seu compartimento. 

D Para remover totalmente a capa de chuva, solte o fecho da corda e retire-a.

 Observação: para evitar umidade, deixe a capa de chuva secar completamente antes  

 de guardá-la.

BOlSO RESERVATÓRIO EXTERnO  
32L / 25L / 18L
O bolso reservatório externo e o suspensório de reservatório costurado, 
localizados entre o suporte das costas e o compartimento principal da mochila, 
permitem carregar/descarregar facilmente os reservatórios de hidratação 
e protegem o conteúdo interno de sua mochila contra respingos. O bolso é 
compatível com a maioria dos reservatórios de 3L.

VISITE O SITE OSPREYPACKS.COM PARA OBTER InFORMAÇÕES SOBRE A lInHA 
COMPlETA DE RESERVATÓRIOS DA OSPREY.
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DETALHES DOS RECURSOS

1 CORREIAS DE COMPRESSÃO nOS DOIS lADOS
 Apenas para 32L / 25L

 As correias de compressão/carregamento superiores nos dois lados, com  
 fecho de abertura rápida, ajudam a comprimir e a estabilizar as cargas para  
 proporcionar um transporte ideal.

2 CORREIAS DE COMPRESSÃO InSIDEOUT™

 Apenas para 32L / 25L
 As correias de compressão InsideOut™ da Osprey permitem criar tensão e  
 prender facilmente cargas nos dois bolsos laterais com malha expansível.  
 Como direcionar as correias de compressão InsideOut™: 

 A Localize o fecho na parte de cima e do lado de cada bolso lateral e  
  solte a tira. 
 B Passe a tira ao posicionar o fecho deslizante para dentro ou fora do bolso  
  lateral e, depois, inverta o processo descrito acima.

COMPARTIMEnTO InFERIOR/DIVISÓRIA
Apenas para 32L / 25L
Um compartimento inferior com zíper, contendo uma divisória de tecido suspensa, 
com zíper, permite guardar objetos separadamente do compartimento principal da 
mochila.
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BOlSO ORGAnIZADOR FROnTAl
32L / 25L / 18L
Os dois bolsos frontais com zíper possuem bolsos de malha para organização, uma 
capa e clipe para chaves, fornecendo acesso fácil para objetos essenciais.
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MANUTENÇÃO DA MOCHILA/RESERVATÓRIO

Sua mochila Osprey é um produto extremamente durável e feito para ser usado por muitos 

anos, mas que pode durar por toda a vida caso receba uma manutenção básica.

Para obter instruções completas sobre como limpar sua mochila 
Osprey, visite  ospreypacks.com/PackTech/PackCare.

MOCHIL AS OSPRE Y
EnTRETIEn REGUlIER

+  Após cada viagem, limpe sua mochila completamente.

+  Limpe os zíperes regularmente, usando sabão leve, água morna e uma escova  
 suave. Isso ajudará a mantê-los em boa condição de uso.

+  Se sua mochila estiver úmida, pendure-a ao abrigo do sol para secá-la.

+  Afrouxe todas as correias.

+  Lave sua mochila se o tecido, as tiras ou as malhas estiverem sujas ou com suor,  
 sal e manchas. 

(Não mergulhe as mochilas de viagem na água com o Chassis com rodas High Road™).

COMO lAVAR SUA MOCHIlA

A   Esvazie a mochila, incluindo restos de alimentos, sujeira ou derramamentos.

B  Se sua mochila possui alças e extensão do cinto removíveis, retire-as da  
 mochila.

C  NÃO lave sua mochila em uma máquina de lavar. Limpe sua mochila e os  
 componentes em uma banheira ou pia grande, usando um detergente suave e  
 água morna.

D  Agite a mochila suavemente. Escove o interior e o exterior de todos os  
 compartimentos, incluindo os bolsos, com uma escova suave.

E  Limpe os zíperes usando sabão leve, água morna e uma escova suave. Passe  
 água e sabão pelos fechos. Para manter os zíperes e os fechos em boas  
 condições de uso, é necessário remover a sujeira e os restos.

F  Escoe a água suja da banheira ou da pia, e coloque água limpa e fria, sem sabão.  
 Enxágue a mochila por completo. Repita essa etapa o quanto for necessário.

G  Pendure sua mochila para secar em um ambiente externo ou em uma área bem  
 ventilada, ao abrigo da luz direta do sol.

MAlAS DE VIAGEM COM RODAS

(Não mergulhe as mochilas de viagem na água com o Chassis com rodas High Road™).

A  Esvazie a mochila, incluindo restos de alimentos, sujeira ou derramamentos,  
 após cada viagem.

B  Limpe os zíperes regularmente, usando sabão leve, água morna e uma escova  
 suave. Isso ajudará a mantê-los em boa condição de uso.

C  Esfregue o exterior do chassis com um tecido ou esponja úmida.

D Limpe o tecido da mochila ao esfregar as manchas e a sujeira com água morna,  
 detergente leve e uma escova ou esponja macia. 

E  Use uma toalha molhada com água limpa, sem sabão, para remover todo o  
 resíduo de sabão na mochila.

F  Pendure sua mochila para secar em um ambiente externo ou em uma área bem  
 ventilada, ao abrigo da luz direta do sol.

PRODUTOS DE lIMPEZA RECOMEnDADOS  
A Osprey recomenda os produtos Nikwax® para limpar sua mochila.  
Leia as instruções no rótulo com atenção antes de aplicar qualquer 
produto em sua mochila.

Tech Wash® – Use com água morna para lavar e limpar suas mochilas 
ou malas.

Tent & Gear Solar Proof® – Use este produto em spray para proteger suas mochilas 
da exposição aos raios UV e para melhorar a proteção contra água.
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MANUTENÇÃO DA MOCHILA/RESERVATÓRIO

RESERVATÓRIOS OSPRE Y
MAnUTEnÇÃO PADRÃO DO RESERVATÓRIO

+   Nossa fórmula antibacteriana para reservatórios evita o crescimento da 
maioria dos fungos e bactérias.

+  Enxágue seu reservatório após o uso, para mantê-lo fresco, especialmente  
 depois de usar bebidas com açúcar.

+  Use periodicamente Hydraulics™ Cleaning Tablets da Osprey para limpar seu  
 reservatório.

+  Iodo ou outros comprimidos purificadores usados em seu reservatório  
 não afetarão a sua qualidade. Porém, esses comprimidos poderão manchar o  
 reservatório, com o tempo.

+  O congelamento de seu reservatório não afetará a sua qualidade. Porém, se  
 o reservatório estiver cheio de água, esteja ciente de que a água expande ao se  
 congelar, o que pode danificar seu reservatório se houver água em excesso.

+  NÃO coloque água fervente no reservatório. Isso poderá danificá-lo e anular sua  
 garantia.

+  Assista o vídeo “Cleaning an Osprey Hydraulics™ Reservoir” na página do  
 YouTube® da Osprey Packs.

COMO lIMPAR SEU RESERVATÓRIO (COM HYDRAUlICS™ ClEAnInG TABlETS DA OSPREY)

A  Encha o reservatório com água morna, não use água sanitária ou água fervente.

B  Coloque um comprimido de limpeza no reservatório e feche-o.

C  Deixe o comprimido se dissolver por cinco minutos, com o reservatório deitado.

D  Agite o reservatório por trinta segundos, para misturar e espalhar a solução.

E  Feche o bico e agite o reservatório para remover o ar e encher a mangueira e o  
 bico do reservatório com a solução.

F  Aguarde 15 minutos e, depois, remova a solução do reservatório.

G  Enxágue o reservatório e o tubo com água fria e limpa.

H Pendure o reservatório para secar em uma área bem ventilada.

Para obter instruções completas sobre como limpar seu reservatório Osprey, 
assista “Cleaning an Osprey Hydraulics™ Reservoir” em youtube.com/ospreypacks.

COMO FAZER UMA lIMPEZA COMPlETA EM SEU RESERVATÓRIO (COM HYDRAUlICS™ 

ClEAnInG KIT DA OSPREY)

1   Enxágue o reservatório e encha-o com água morna e um detergente de louças 
suave; não use água sanitária ou água fervente.

2  Com a escova de limpeza grande do Hydraulics™ Cleaning Kit da Osprey, escove  
 o interior do reservatório.

3  Remova a mangueira do reservatório e o bico da mangueira e use a escova  
 pequena do Hydraulics™ Cleaning Kit da Osprey para escovar o interior da  
 mangueira.

4  Remova a tampa de silicone do bico e limpe os dois elementos com água morna  
 e sabão.

5 Enxágue o interior e o exterior do reservatório, a mangueira e o bico com água  
 limpa e fria.

6  Deixe a mangueira e o bico secarem em uma área bem ventilada.

7  Insira o suporte de secagem do Hydraulics™ Cleaning Kit da Osprey no  
 reservatório e pendure-o para secar em uma área bem ventilada.
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ACESSÓRIOS OSPRE Y   
Personalize e proteja sua mochila com a linha completa de acessórios da 
Osprey. Para ver a linha completa, visite sua loja Osprey local ou visite 

 ospreypacks.com.

ARRUME SUA MOCHIL A
Para obter mais conforto ao carregar sua mochila, arrume-a 
corretamente. Para obter mais informações, visite: ospreypacks.com/
PackTech/HowToPackYourPack

GAR ANTIA 
Na Osprey, a sustentabilidade é projetada em nossas mochilas, 
que são feitas para durar toda a v ida e contam com excelente 
garantia, não impor ta o quanto você use seu equipamento. V isite 
ospreypacks.com para saber mais.

DÚVIDAS?
Entre em contato com o Atendimento ao Cliente Osprey. Assistência 
verdadeira, de pessoas reais. Explore a aba de atendimento ao cliente 
em  ospreypacks.com.

OSPREY PACKS, InC.  
115 PROGRESS CIRClE   
CORTEZ, CO 81321 EUA

866-284-7830


