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OSPREY HYDRAULICS™

RESERVATÓRIO DE 
HIDRATAÇÃO 1.5L 
HYDRAULICS™ LT

RESERVATÓRIO DE 
HIDRATAÇÃO 2L 
HYDRAULICS™ 

RESERVATÓRIO DE 
HIDRATAÇÃO 3L 
HYDRAULICS™ 

RESERVATÓRIO DE 
HIDRATAÇÃO 2.5L 
HYDRAULICS™ LT
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Os Reservatórios Hidráulicos Osprey Hydraulics™ por Hydrapak® elevam o 

desempenho da hidratação num design leve, simples e funcional.



OSPREY HYDRAULICS™ 2

RESUMO

CAR ACTERÍSTICAS COMPARTILHADAS
1  O fecho Slide-Seal™ cria uma vedação segura, à prova de vazamento

2   Alça de punho moldada exclusiva de Osprey oferece uma aderência segura durante o enchimento, derramamento, abertura e fechamento do reservatório

3  Tubo ¼�/6.35 mm TPU flexível que resiste a torções e permite que o fluxo da água seja rápido

4  Bocal de abertura larga com PourShield™  exclusivo da Osprey, faz com que o enchimento e esvaziamento seja fácil 

5  Guias de tubo internas para rotear a bebida para qualquer um dos lados

6  Gancho aberto deslizante que simplifica a suspensão em qualquer mochila

7  O sistema QuickConnect™ permite uma fácil remoção/enchimento do reservatório e filtragem na mochila

8  Válvula de abertura Blaster™, com torção de ativar/desativar, oferece um ângulo ergonômico e de grande fluxo para beber

+  Clipe magnético que protege o tubo da correia do esterno de forma rápida e fácil

+  A película de alta durabilidade TPU (poliuretano termoplástico) é flexível, resistente e livre de BPA/PVC

+  Rádio frequência soldada por costuras ligadas a nível molecular, garantindo um desempenho confiável

+  Resistentes e próprios para lava-loiça (alto)
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RESUMO

+   O PourShield™ alarga o aro para um 
enchimento fácil em córregos e pias rasas ou o 
derramando em potes ou frascos

+  A alça de transporte facilita a remoção da 
fixação do deslizador e fornece uma pega 
conveniente e confortável para o enchimento 
e manuseamento do reservatório dentro e fora 
da sua mochila

DESLIZADOR

PROTEÇÃO  
DE DERRAME

TUBO ROTEADOR

+   A braçadeira oferece uma aderência segura 
enquanto se anexa ou remove o deslizador, 
bem como uma alça confortável para o 
transporte

ALÇA DE 
TRANSPORTE

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS
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RESUMO
RESERVATÓRIO DE HIDRATAÇÃO 2.5L LT HYDRAU-
LICS™  

ESPECIFICAÇÕES TAMANHO ÚNICO
Polegadas cúbicas  85
Litros  2.5 
Quilogramas 0.17
Gramas  6 
Polegadas  15.4  x  7.5  x  2.4
Centímetros  39  x  19  x  6

RESERVATÓRIO DE HIDRATAÇÃO 3L HYDRAULICS™

ESPECIFICAÇÕES TAMANHO ÚNICO
Polegadas cúbicas 100
Litros 3
Quilogramas 0.22
Gramas 7.8
Polegadas 15.4  x  7  x  3.1
Centímetros 39  x  18  x  8

RESERVATÓRIO DE HIDRATAÇÃO 1.5L LT HYDRAU-
LICS™

ESPECIFICAÇÕES TAMANHO ÚNICO
Polegadas cúbicas 50
Litros 1.5 
Quilogramas 0.17
Gramas  5.6 
Polegadas  12.6  x  7.5  x  1.6
Centímetros  32  x  19  x  4

RESERVATÓRIO DE HIDRATAÇÃO 2L HYDRAULICS™

ESPECIFICAÇÕES TAMANHO ÚNICO
Polegadas cúbicas 70
Litros 2 
Quilogramas 0.21
Gramas 7.4 
Polegadas 13.8  x  5.9  x  2.6
Centímetros  25  x  15  x  6.5

RECURSOS EXCLUSIVOS

+   Placa traseira HydroStatic™ endurece o 
reservatório para facilitar o carregamento 
em embalagens com uma manga de 
hidratação

RECURSOS EXCLUSIVOS

+   Deflectores chevron soldados 
evitam o "marulhar" e aparam o 
perfil do reservatório

RECURSOS EXCLUSIVOS

+   Deflectores chevron soldados 
evitam o "marulhar" e aparam o 
perfil do reservatório

RECURSOS EXCLUSIVOS

+   Placa traseira HydroStatic™ 
endurece o reservatório para 
facilitar o carregamento em 
embalagens com uma manga de 
hidratação
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INSTRUÇÕES & CARACTERÍSTICAS

COMO ENCHER DENTRO DA SUA MOCHILA

SLIDE-SEAL™

Agarre o deslizador com uma mão e a alça com a outra e puxe em direções opostas. 
O deslizador pode ser revertido, desenroscando o tirante da alça de transporte e 
atrelando isso para o lado oposto.

1. Para encher o seu reservatório, remova o Slide-Seal™ e desdobre o PourShield™. 

Todos os reservatórios Hydraulics™ de Osprey por Hydrapak™ tem um gancho 
no meio do deslizador para pendurar através das correias de alças comumente 
encontradas em mangas de reservatórios de mochilas para mantê-los na posição 
vertical dentro das mesmas.

A placa traseira dos nossos reservatórios de 2L e 3L fazem com que consiga 
inserir um reservatório cheio facilmente na sua mochila, fornecendo a 
estrutura. A aderência segura sobre a alça de transporte auxilia na remoção 
dos reservatórios. É mais fácil de embalar um reservatório completo em uma 
mochila descarregada, mas é ainda viável quando a mochila está recheada.

2.  Aperte o PourShield™ com uma mão para criar uma grande abertura e 
segure a alça com a outra mão para ter estabilidade ao encher.

3.  Substitua o Slide-Sel™ e incline o reservatório de cabeça para baixo para 
verificar se há vazamentos, e em seguida, sugue o ar em excesso para fora 
para evitar o "marulhar" desnecessário.
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QUICKCONNECT™

O recurso QuickConnect™ elimina a necessidade de desenfiar a sua tubulação 
do reservatório desde a sua mochila. Prima o botão vermelho para separar o 
reservatório da tubulação e válvula de abertura e remova o reservatório da sua 
mochila.

INSTRUÇÕES & CARACTERÍSTICAS

VÁLVULA DE ABERTURA BL ASTER™

Um ¼ - de volta para a direita fecha a válvula para evitar fugas acidentais e ¼ 
- de volta para a esquerda abre a válvula para a hidratação de fluxo livre. Faça 
uma leve pressão quando a mordida abre a válvula para mantê-lo hidratado.

ARMAZENAMENTO E LIMPEZA
Uma enxaguadura completa e ar seco é tudo o que você precisará para manter 
seu reservatório com uma degustação igual ao líquido que ele contém e nada 
mais.

LÍQUIDOS QUENTES
Os Reservatórios de Hidratação Osprey Hydraulics™ por Hydrapak® 
acomodam líquidos entre 32-140 graus Fahrenheit (0-60 graus Celsius).

Se preferir dirigir o seu tubo do reservatório para um dos lados da sua mochila, 
pode ajustar a mesma, desconectando a tubulação e recolocando-o do outro 
lado da alça de transporte. 

O nosso kit QuickConnect™ permite que você anexe a maioria dos filtros de 
água diretamente no reservatório para um fácil enchimento. Simplesmente 
reconecte o QuickConnect™ e ouça um som de clique para se assegurar da 
correcta fixação quando tiver terminado.
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MANUTENÇÃO DE RESERVATÓRIO
O seu Reservatório Osprey Hydraulics™ é um produto extremamente durável e está construído 
para anos de uso. No entanto, alguma manutenção básica ajudará a garantir que seu 
reservatório durará a vida inteira.

RESERVATÓRIOS OSPRE Y
MANUTENÇÃO PADRÃO DO RESERVATÓRIO

+   Enxaguar seu reservatório após cada utilização deve manter seu reservatório 
fresco, especialmente quando usa bebida açucarada de mistura.

+ Armazenar em local limpo e seco.

+   Utilize periodicamente as Pastilhas de Limpeza Hydraulics™ para limpar o 
reservatório.

+   Iodo ou outras pastilhas de purificação usadas em seu reservatório não afetará a 
qualidade do produto. No entanto, estas pastilhas podem manchar o reservatório 
ao longo do tempo, o que é normal.

+   Congelar o seu reservatório não afetará a qualidade do mesmo. No entanto, se 
o reservatório estiver cheio com água esteja ciente de que a água se expande 
quando congela e pode danificar o seu reservatório, se ele estiver muito cheio.

+   NÃO despeje água a ferver no reservatório. Isto pode danificar o reservatório e 
anulará a garantia.

+   Assista o vídeo de "Limpeza do Reservatório Osprey Hydraulics™" na página de 
YouTube® das Mochilas de Osprey.

LIMPEZA DE SEU RESERVATÓRIO (COM PASTILHAS DE LIMPEZA OSPREY HYDRAULICS™)

1  Encha o reservatório com água morna. Não utilize lixívia ou água a ferver.

2  Adicione uma pastilha de limpeza ao reservatório e feche a Slide-Seal™. 

3 Deixe a pastilha dissolver-se por 5 minutos com o reservatório plano nas suas 
costas.

4 Aperte o reservatório durante 30 segundos para misturar e dispersar a solução. 

5  Aperte a válvula de abertura e aperte o reservatório para remover o ar e, em 
seguida, encha o tubo do reservatório e morda a válvula com a solução.

6  Deixe o reservatório assentar por 15 minutos, então depois despeje a solução.

7   Enxagúe o reservatório e o tubo com água fresca e limpa.

8 Pendure seu reservatório para secar em um local bem ventilado.

Para obter instruções completas sobre a limpeza de seu reservatório de Ospreys, veja 
“Limpeza do Reservatório Osprey Hydraulics™” em youtube.com/user/ospreypacks

LIMPEZA PROFUNDA DE SEU RESERVATÓRIO (COM KIT DE LIMPEZA OSPREY HYDRAULICS™)

1   Enxagúe o reservatório e encha-o com água morna e um detergente suave. 
Não utilize lixívia ou água a ferver.

2   Esfregue o interior do reservatório com a escova de limpeza grande do Kit de 
Limpeza Hydraulics™ da Osprey.

3   Retire o tubo do reservatório e a válvula de abertura do mesmo e use a escova 
pequena do Kit de Limpeza Hydraulics™ da Osprey para limpar o interior do tubo.

4   Remova a tampa da válvula de abertura de silicone e limpe-a com água morna e 
sabão.

5  Lave o interior e o exterior do reservatório, tubo e peças da válvula de abertura 
com água fresca e limpa.

6   Deixe o tubo e a válvula de abertura secar em uma área bem ventilada.

7   Insira o Kit e Limpeza Hydraulics™ da Osprey no reservatório e pendure para secar 
em um local bem ventilado.

Alguns usuários inicialmente poderão notar um gosto a plástico, como quando usam 
qualquer um dos nossos produtos feitos com TPU. Este gosto normalmente diminui 
ao longo do tempo e pode ser eliminado simplesmente espremendo suco de um 
limão no produto, preenchendo-o com água e em seguida, congelando-o. Depois de 
congelado, retire, descongele e enxágue.
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ACESSÓRIOS OSPRE Y
Personalize e proteja sua mochila com a linha completa de acessórios 
de Osprey. Para conhecer toda a gama, visite seu distribuidor local de 
Osprey ou pressione a seguinte ligação: ospreypacks.com.

CARGA DA MOCHIL A
Carregar a mochila corretamente faz com que seja mais cómodo  
levá-la. Para obter informação completa sobre este assunto, visite: 
ospreypacks.com/PackTech/HowToPackYourPack

GAR ANTIA 
Em Osprey, a sustentabilidade foi integrada nas nossas mochilas, 
fabricadas para durar toda a vida e apoiadas por uma garantia  
excelente, sem ter em conta a dureza com que irás tratar  
o equipamento. Para mais detalhes, visite ospreypacks.com

TEM ALGUMA PERGUNTA?
Entre em contato com o Serviço de Apoio ao Cliente de Osprey.  
Ajuda real de gente real. Navegue pela guia de Serviço de Apoio  
ao Cliente de ospreypacks.com

OSPREY PACKS, INC.  
115 PROGRESS CIRCLE   
CORTEZ, CO 81321 USA         
866-284-7830

www.ospreypacks.com/PackTech/OwnersManuals
에서 사용자 설명 서를다운로드하세요
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ospreypacks.com/PackTech/OwnersManuals


