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MANUAL DO UTILIZADOR

SÉRIE MANTA/MIRA

MANTA 34 MIRA 32MANTA 24 MIRA 22

S19 - ATUALIZADO A 12/18

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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DESCRIÇÃO GER AL

MANTA 34
CARACTERÍSTICAS TAMANHO ÚNICO
Polegadas cúbicas 2075
Litros 34 
Libras* 3,09
Quilogramas* 1,4 
Polegadas 22a x 14l x 14p
Centímetros 56a x 35l x 17p

INTERVALO DE CARGA 10-30 lbs
   5-13 kg

MANTA 24
CARACTERÍSTICAS TAMANHO ÚNICO
Polegadas cúbicas 1465
Litros 24 
Libras* 2,89
Quilogramas* 1,31 
Polegadas 22a x 14l x 12p
Centímetros 56a x 36l x 30p

INTERVALO DE CARGA 10-30 lbs
   5-13 kg

MIRA 32
CARACTERÍSTICAS TAMANHO ÚNICO
Polegadas cúbicas 1953
Litros 32 
Libras* 2,97
Quilogramas* 1,35 
Polegadas 21a x 14l x 13p
Centímetros 52a x 36l x 34p

INTERVALO DE CARGA 10-30 lbs
   5-13 kg

MIRA 22
CARACTERÍSTICAS TAMANHO ÚNICO
Polegadas cúbicas 1343
Litros 22 
Libras* 2,77
Quilogramas* 1,26 
Polegadas 21a x 14l x 12p
Centímetros 52a x 36l x 30p

INTERVALO DE CARGA 10-30 lbs
   5-13 kg

*O peso não inclui reservatório 

CARACTERÍSTICAS PARTILHADAS

1    Correias de compressão duplas superiores e inferiores

2  Stow-On-The-GO Guardar Bastões De Caminhada

3    Bolso antirriscos com fecho de correr, gravado a quente

4    Bolso em malha elástica no painel frontal

5    Dois bolsos laterais em malha elástica

6    Dois bolsos com fecho de correr no cinto da anca

7    Correia ajustável para o esterno com fecho magnético e válvula de sucção

8    Anéis para guardar ferramentas de gelo com apertos elásticos

+   Compartimento para hidratação com reservatório Hydraulics® LT 2.5L incluído  

+   Capa para chuva integrada

TECIDO 

PRINCIPAL     210D x 630D Nylon Dobby 

DESTAQUE     100D Nylon Mini Honeycomb 

FUNDO     500D Nylon Packcloth 

CARACTERÍSTICAS EXCLUSIVAS

+   Bolso frontal com grande painel de acesso e organização interna 

CARACTERÍSTICAS EXCLUSIVAS

+   bolso frontal de baixo perfil com fecho de correr lateral com bolso interior  
em malha e clip para chaves 
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TR ANSPORTAR

DIMENSÃO/TAMANHO

2

3

3

1

4

CORREIA PARA  
O EXTERNO

ARNÊS

ESTRUTURA

CINTO DA ANCA

PAINEL  
POSTERIOR

1 SUSPENSÃO AIRSPEED

 +   A estrutura periférica de 4,0 mm LightWire, utiliza a geometria  
da recentemente desenhada suspensão AirSpeed para criar uma curva 
mais profunda que acompanha a lombar oferecendo uma estabilidade  
e encaixe fantásticos 

 
2 PAINEL POSTERIOR AIRSPEED

 +   O painel posterior em malha aberta com tensão 3D e ventilação lateral, 
distribui igualmente a carga por todo o painel traseiro resultando numa 
melhor transferência da carga e numa ótima ventilação

 
3 ARNÊS AJUSTÁVEL

 +   O novo design de união ajustável do arnês, acompanha com segurança  
a estrutura AirSpeed e adapta-se à malha em escada oferecendo mais 
de 4 polegadas de ajuste e garantindo um excelente encaixe

 +    Correia ajustável para o esterno com fixação magnética da válvula 
de sucção 

 
4 CINTO DA ANCA

 +   Malha ventilada sobre espuma moldada, integra-se perfeitamente  
na malha de contorno do painel traseiro inferior para oferecer  
um encaixe seguro e uma transferência eficaz da carga

ADAPTADA À ANATOMIA FEMININA

+   Comprimento menor do torso 

+   Arnês mais estreito e curto com curvas desenhadas para se adaptarem 
ao pescoço, ombros e peito da maioria das mulheres

+   Um cinto da anca desenhado para envolver naturalmente a curva  
das ancas das mulheres, oferecendo uma melhor estabilidade  
e suporte da carga

MANTA - HOMEM

TORSO O/S 17-22¨ / 43-56 cm

MIRA - SENHORA

TORSO O/S 14-18¨ / 35.5-46 cm
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PAINEL POSTERIOR

As correias do arnês do painel traseiro devem  
dar a volta completa aos ombros sem que haja falhas 
entre a mochila e as costas. 

ARNÊS

A parte almofadada das correias do arnês devem 
terminar 1-2" / 2,5-5 cm abaixo das axilas.

CORREIA PARA O EXTERNO

A correia do esterno ajustada a cerca de 2"/5 cm 
abaixo da clavícula.

ARNÊS AJUSTÁVEL
M - 34L / 24L       W - 32L / 22L

 1.  Procure os dois botões circulares do arnês por detrás do painel posterior 
de malha suspensa. 

 2.  Solte os botões dos encaixes. Deslize o arnês para cima/baixo da mochila 
para a posição desejada. 

 3.  Insira os botões de ajuste do arnês nos encaixes de alinhamento. 

DIMENSÃO/TAMANHO
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CAR ACTERÍSTICAS

MANGA RESERVATÓRIO
M - 34L / 24L       W - 32L / 22L

A manga dedicada permite abastecer/despejar facilmente o reservatório 
Hydraulics® 2,5L LT incluído.

+  Um anel interno pendente com fivela garante uma adequada orientação vertical 
e transporte sem oscilações. 

+  A porta de saída da hidratação no painel traseiro encontra-se centrada  
o que permite direcioná-la para a direita ou para a esquerda do arnês 

+  Alças elásticas à direita ou à esquerda do arnês, mantêm o tubo do reservatório 
na sua posição

+  Compatível com qualquer reservatório até 3L

IMAN DA VÁLVULA DE SUCÇÃO DO RESERVATÓRIO
A alça magnética do esterno permite o rápido acesso à válvula de sucção  
do reservatório.

Para obter mais informações sobre a linha completa de reservatórios da Osprey  
e cuidados a ter com estes, visite osprey.com.

CAPA PARA A CHUVA 
M - 34L / 24L       W - 32L / 22L
1  Procure o símbolo da capa para chuva perto da base da mochila. 

2  Retire a capa para chuva do compartimento e enfie-a sobre o topo 
até ao fundo da mochila. 

3  Aperte o cordão no fundo da capa para chuva para esticar a capa  
na posição.

4    Para retirar a capa para chuva, solte o cordão do anel.

  Sugestão: Para evitar a formação de bolor, deixe a capa da chuva 
secar por completo antes de a guardar.

STOW-ON-THE-GO GUARDAR BASTÕES DE CAMINHADA
M - 34L / 24L       W - 32L / 22L

O sistema Stow-on the-Go da Osprey para guardar bastões de caminhada,  
foi desenhado para guardar rapidamente e transportar os bastões sem precisar 
de retirar a mochila.

1  Ajuste os bastões de caminhada ao seu comprimento mínimo. (opcional)

2  Procure as argolas elásticas na parte inferior esquerda da mochila. Conforme 
puxa a argola da mochila, insira a extremidade do bastão na argola. 

3  Na correia do arnês esquerdo, procure o símbolo de bastão de caminhada.  
Puxe o cordão para abrir, coloque as pegas do bastão na argola e aperte  
com o cordão para fixar. 

4  Siga estes passos pela ordem inversa para retirar.
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CAR ACTERÍSTICAS

BOLSOS LATERAIS DE ACESSO DUPLO  
EM MALHA ELÁSTICA
M - 34L / 24L       W - 32L / 22L

BOLSO FRONTAL  
COM CLIP PARA CHAVES
M - 34L / 24L       W - 32L / 22L

BOLSOS COM FECHO DE CORRER  
NO CINTO DA ANCA
M - 34L / 24L       W - 32L / 22L

CORREIAS DE COMPRESSÃO DUPLAS
M - 34L / 24L       W - 32L / 22L
As correias de compressão superior  
e inferior de libertação rápida, oferecem 
uma estabilidade acrescida quando  
a mochila não estiver cheia, ou oferecem 
pontos adicionais para transportar 
materiais do lado de fora da mochila.

ANEL PARA MACHADO DE GELO
M - 34L / 24L       W - 32L / 22L

1  Deslize o cabo do machado de gelo pelo topo de um dos anéis da ferramenta  
e rode o cabo para cima para o topo da mochila.

2  Solte o fecho da corda elástica e direcione a pega da ferramenta pela corda 
elástica. Aperte o fecho da corda com o clip em Y para fixar a ferramenta  
em posição. 

3  Siga estes passos pela ordem inversa para retirar.

BOLSO EM MALHA ELÁSTICA  
NO PAINEL FRONTAL
M - 34L / 24L       W - 32L / 22L

BOLSO ANTIRRISCOS
M - 34L / 24L       W - 32L / 22L
Bolso antirriscos com fecho 
de correr, gravado a quente  
para óculos de sol  
ou acessórios eletrónicos.


