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MANUAL DO PROPRIETÁRIO

SÉRIES LEVITY/LUMINA

LEVITY 60

LUMINA 60 LUMINA 45

LEVITY 45

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 LEVITY/LUMINA 2

VISÃO GERAL

RECURSOS EM COMUM
1  Parte superior fixa com bolso

2 Dois cordões laterais de compactação removíveis

3  Bolsos laterais de tecido com acesso duplo e cordão de compactação 
InsideOut™

4 Bolso de tecido frontal destacado para guardar equipamentos

5  Pontos de conexão com anel de cordão na parte superior

6 Tira do esterno com apito de segurança integrado

+ Tira interna de compactação do compartimento principal

+ Desmontável

TECIDO 
PRINCIPAL    Nylon NanoFly™ 100D Cordura® e 100D UHMWPE Ripstop

DETALHES    Silnylon Ripstop 30D Cordura

FUNDO     Nylon NanoFly™ 100D Cordura® e 100D UHMWPE Ripstop
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SÉRIES LEVITY/LUMINA 3

VISÃO GERAL

L E V I T Y 4 5
MASCULINA

ESPECIFICAÇÕES S M L
Polegadas cúbicas 2563 2746 2929
Litros  42 45 48
Libras  1,71 1,80 1,89
Quilos  0,78 0,82 0,86
Polegadas  27 (a) x 16 (l) x 12 (d)
Centímetros  68 (a) x 40 (l) x 30 (d)

PESO  1,79 lb  |  0,81 kg

CAPACIDADE DE CARGA 5-20 lb  |  2-9 kg

L E V I T Y 60
MASCULINA

ESPECIFICAÇÕES S M L
Polegadas cúbicas 3478  3661 3844
Litros  57 60 63
Libras  1,80 1,89 1,97
Quilos  0,82 0,86 0,90
Polegadas  28 (a) x 16 (l) x 13 (d)
Centímetros  72 (a) x 40 (l) x 33 (d)

PESO  1,89 lb  |  0,86 kg

CAPACIDADE DE CARGA 10-25 lb  |  5-11 kg



SÉRIES LEVITY/LUMINA 4

VISÃO GERAL

L UMIN A 4 5
FEMININA

ESPECIFICAÇÕES WXS WS WM
Polegadas cúbicas 2380 2563 2746
Litros  39 42 45
Libras  1,66 1,70 1,75
Quilos  0,75 0,771 0,79
Polegadas  27 (a) x 16 (l) x 12 (d) 
Centímetros  68 (a) x 40 (l) x 31 (d)

PESO  1,73 lb  |  0,78 kg

CAPACIDADE DE CARGA 5-20 lb  |  2-9 kg

L UMIN A 60
FEMININA

ESPECIFICAÇÕES WXS WS WM
Polegadas cúbicas 3295 3478 3661
Litros  54 57 60
Libras  1,70 1,79 1,88
Quilos  0,78 0,82 0,86
Polegadas  28 (a) x 16 (l) x 13 (d)
Centímetros  72 (a) x 40 (l) x 34 (d) 

PESO  1,81 lb  |  0,82 kg
DA MOCHILA

CAPACIDADE DE CARGA 10-25 lb  |  5-11 kg



SÉRIES LEVITY/LUMINA 5

TRANSPORTE
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TIRA DO ESTERNO

ARNÊS

CINTA DO QUADRIL

ESTRUTURA

PARTE TRASEIRA

1 SUSPENSÃO

 + LightWire de 3,5 mmL

 + estrutura de alumínio 6065

2 PARTE TRASEIRA SUPERULTRALIGHT AIRSPEED™

 +  Parte traseira de malha respirável tensionada 
3D com ventilação lateral

3 ARNÊS EXOFORM™

 +  A malha em camadas sem costura proporciona 
um maior conforto e acolchoamento

 +  Tira do esterno corrediça ajustável de 15mm 
com apito de segurança integrado

4 CINTA DO QUADRIL EXOFORM™

 +   Fecho ErgoPull™

 +  A malha em camadas sem costura proporciona 
um maior conforto e acolchoamento



SÉRIES LEVITY/LUMINA 6

TAMANHO/AJUSTE

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.

E   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   Se a pala estiver a menos de 2 polegadas da sua vértebra C7, tente uma mochila 
menor. Se a pala estiver a mais de 2 polegadas da sua vértebra C7, tente uma 
mochila maior.

LEVITY – TAMANHOS MASCULINOS

S 16–19 pol./40,6–48,3 cm

M 18–21 pol./45,7–53,3 cm

L 20–23 pol./50,8–58,4 cm

LUMINA – TAMANHOS FEMININOS

W XS 16–19 pol./40,6–48,3 cm

WS  18–21 pol./45,7–53,3 cm

WM  20–23 pol./50,8–58,4 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.

AJUSTE FEMININO ESPECÍFICO

+   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 bustos femininos.

+   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.

CRISTA ILÍACAVÉRTEBRA C7



SÉRIES LEVITY/LUMINA 7

DE TA L HES DOS R ECUR SOS

BOLSO DE TECIDO FRONTAL DESTACADO PARA GUARDAR EQUIPAMENTOS
60 L/45 L
Bolso frontal de tecido armazena equipamentos que você precisa acessar 
rapidamente ou guarda itens molhados para secar.

PARTE SUPERIOR FIXA
60 L/45 L
A parte superior fixa possui um compartimento com zíper com grampo de 
chave para armazenar e organizar itens menores.

BOLSOS LATERAIS DE TECIDO COM ACESSO DUPLO E CORDÃO DE 
COMPACTAÇÃO INSIDEOUT™
60 L/45 L
Os bolsos laterais de tecido com 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 CORDÕES LATERAIS DE COMPACTAÇÃO REMOVÍVEIS
60 L/45 L
Os cordões laterais de compactação removíveis reduzem o peso.

A  Localize os anéis do cinto na base do bolso de tecido lateral e empurre/puxe o nó 
através da abertura e, em seguida, solte o nó do anel do cinto.

B   Solte o cordão das três âncoras laterais de plástico de compactação e a trava 
superior da escala e guarde para uma manutenção segura.

Para substituir o cordão:

A   Coloque o cordão através da trava superior da escala e das três âncoras laterais 
de compactação.

B   Prenda o cordão ao anel do cinto localizado dentro do bolso de tecido lateral com 
um nó simples.



SÉRIES LEVITY/LUMINA 8

DE TA L HES DOS R ECUR SOS

COMPARTIMENTO DO RESERVATÓRIO INTERNO
60 L/45 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.

PONTOS DE CONEXÃO COM ANEL DE CORDÃO NA PARTE SUPERIOR
60 L/45 L 
Os pontos de conexão com cordão na parte superior podem ser usados para 
fixar equipamentos adicionais externamente. 

TIRA INTERNA DE COMPACTAÇÃO DO COMPARTIMENTO PRINCIPAL
60 L/45 L 
Tira interna de compactação principal mantém a carga estável.



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
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