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MANUAL DO PROPRIETÁRIO

MOCHILA DE VIAGEM SÉRIE OZONE 
DUPLEX

OZONE DUPLEX 65L OZONE DUPLEX 60L

Bem-vindo 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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RECURSOS
RECURSOS DA MOCHILA PEQUENA
1 O zíper do painel traseiro do compartimento principal permite acesso 

mesmo quando combinada com a mochila de carga

2 O bolso de zíper oculto atrás do arnês dos ombros oferece armazenamento 
seguro para passaporte, bilhetes, carteira, telefone e outros itens

3 Os bolsos duplos para garrafa de água são fundos e grandes

+ Compartimentos acolchoados para laptop e tablet dentro do 
compartimento principal

+ O bolso grande para organização no topo do painel frontal é acolchoado 
para proteger o conteúdo

RECURSOS DA MOCHILA DE CARGA
4 Alças superiores e laterais acolchoadas para transporte confortável

5 Bolso grande para líquidos e de acesso rápido e fácil na parte superior da mochila

6 Tiras de compactação superior e inferior impedem o deslocamento do 
conteúdo e podem ser usadas para fixar itens adicionais na mochila

7 O compartimento principal de abertura lateral de fácil acesso tem um zíper #10 
YKK resistente com fechos deslizantes com cadeado para maior segurança

+ Tiras internas de compactação duplas com compartimento para roupas 
mantêm as roupas organizadas

+ Bolso de malha com zíper dentro da lapela frontal mantém as roupas 
organizadas e acessíveis

+ A tira para ombro incluída pode ser enfiada no bolso para líquidos

TECIDO

PRINCIPAL        Nylon Honeycomb 210D

DETALHES       Packcloth 450D

FUNDO         Packcloth 450D

VISÃO GERAL
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OZONE DUPLEX 65

ESPECIFICAÇÕES O/S
Polegadas cúbicas 3.967

Litros 65

Libras 4,08

Quilos 1,85

Polegadas Mochila de carga
  21 (a) x 13,5 (l) x 9 (p)

  Mochila pequena 
  20 (a) x 13,5 (l) x 7 (p)

  Mochila pequena e mochila pequena 
   21 (a) x 13,5 (l) x 15 (p)

Centímetros Mochila de carga
  54 (a) x 35 (l) x 23 (p)

  Mochila pequena 
  51 (a) x 35 (l) x 23 (p)

  Mochila pequena e mochila pequena 
   54 (a) x 35 (l) x 38 (p)

OZONE DUPLEX 60

ESPECIFICAÇÕES O/S
Polegadas cúbicas 3.661

Litros 60

Libras 3,98

Quilos 1,81

Polegadas Mochila de carga
  20 (a) x 13,5 (l) x 9 (p)

  Mochila pequena 
  20 (a) x 13,5 (l) x 7 (p)

  Mochila pequena e mochila pequena 
   21 (a) x 13,5 (l) x 15 (p)

Centímetros Mochila de carga
  54 (a) x 35 (l) x 23 (p)

  Mochila pequena 
  19 (a) x 13,5 (l) x 7 (p)

  Mochila pequena e mochila pequena 
  20 (a) x 13,5 (l) x 15 (p)

TAMANHO
+  Serve para troncos de 14-19"

+  Tiras de ombro de tamanhos 
específicos para mulheres

INCLUÍDO
Compartimento para laptop de 15"  |          
Compartimento para tablet

COMPLEMENTO
Capa para mochila M

BAGAGEM DE MÃO
Sim

TAMANHO
+ Serve para troncos de 17-22"

INCLUÍDO
Compartimento para laptop de 15"  |          
Compartimento para tablet

COMPLEMENTO
Capa para mochila M

BAGAGEM DE MÃO
Sim

VISÃO GERAL
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1 Mochila pequena com estrutura LightWire 
proporciona o equilíbrio certo entre flexibilidade 
e suporte de carga

2 As tiras de ombro se ajustam em uma faixa 
de 4" para garantir ajuste preciso do tronco e 
conforto ideal

3 Superfíces de contato de malha spacer macia e 
respirável nas tiras de ombro, no painel traseiro 
e no cinto para quadril proporcionam transporte 
confortável

4 O cinto para quadril discreto é bem acolchoado 
e oferece bom suporte

5 A mochila de carga tem estrutura LightWire™ 
de 4 mm para apoiar ativamente e compactar a 
carga quando combinada com a mochila pequena

COMO AJUSTAR O ARNÊS
MOCHILA PEQUENA

Afrouxe as correias da elevadora de carga na parte 
superior do arnês, deslize a mão entre o painel 
traseiro e o arnês para liberar o fecho de velcro e 
deslize o arnês para cima ou para baixo para obter o 
ajuste ideal. Pressione firmemente o painel traseiro 
para reengatar a fixação com velcro.

TRANSPORTE
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CONVERSÃO DE MOCHILA PEQUENA PARA MOCHILA DE CARGA

MOCHILA 
PEQUENA

MOCHILA       
DE CARGA

MOCHILA PEQUENA 
+MOCHILA DE CARGA

Para remover a mochila de carga da mochila 
pequena:
A Desencaixe as duas fivelas inferiores

B Desencaixe as fivelas de             
catraca superiores

A Duplex se separa em duas peças 
para transporte e armazenamento 
convenientes ao viajar. 

Para reanexar a mochila de carga na 
mochila pequena:

A Reinstale as fivelas inferiores

B Reinstale as fivelas de             
catraca superiores

TIRA DE OMBRO REMOVÍVEL 
DA MOCHILA DE CARGA 
Prenda cada extremidade dos 
anéis “D” localizados nas partes 
superior e inferior da mochila de 
carga adjacentes à alça lateral 
acolchoada. Coloque a tira em um 
bolso para armazenamento seguro 
quando não estiver utilizando 
transporte com o ombro. 

COMO REMOVER E ANEXAR A MOCHILA DE CARGA DA/NA MOCHILA PEQUENA

A B
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ACESSO AO PAINEL TRASEIRO
MOCHILA PEQUENA

Um painel traseiro com zíper em “U” fornece acesso ao 
compartimento principal da mochila pequena quando 
a mochila de carga está anexada. Desencaixe as duas 
fivelas localizadas na parte superior do painel traseiro 
para acessar o conteúdo interno. 

Para retornar o arnês à função adequada, feche o zíper 
do compartimento principal e reanexe o filtro de carga. 

Compartimentos acolchoados para laptop e tablet 
dentro do compartimento principal.

BOLSO OCULTO PARA PASSAPORTE
MOCHILA PEQUENA

O bolso de zíper oculto atrás do arnês dos ombros oferece armazenamento seguro 
para passaporte, passagens, carteira, telefone e outros itens.

DETALHES DOS RECURSOS

BOLSOS PARA GARRAFA DE ÁGUA
MOCHILA PEQUENA

Bolsos duplos grandes e fundos para garrafas de água.
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DETALHES DOS RECURSOS

ALÇAS ACOLCHOADAS
MOCHILA DE CARGA

Alças superiores e laterais acolchoadas para transporte confortável.

BOLSO PARA LÍQUIDOS
MOCHILA DE CARGA 

O bolso para líquidos está localizado na parte superior da mala e oferece acesso 
rápido e fácil a um kit de higiene pessoal ou outros itens pequenos. Seu design permite 
compactá-lo para garantir que o volume do compartimento principal fique disponível 
para equipamentos e roupas. Seu tamanho é perfeito para acomodar uma variedade de 
nécessaires de 1 L/1 qt. ou a capa protetora para viagem Osprey Airporter.

TIRAS DE COMPACTAÇÃO
MOCHILA DE CARGA

Aperte as tiras de compactação laterais quando não utilizar o volume total do 
compartimento para maior conforto e estabilidade ao carregar.

BOLSO FRONTAL PARA ORGANIZAÇÃO
MOCHILA PEQUENA

O bolso grande acolchoado para organização na parte superior do painel frontal 
protege o conteúdo.
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CAPACIDADE INTERNA
MOCHILA DE CARGA

Utiliza um bolso de orientação lateral com zíper para fornecer acesso total ao 
conteúdo interno e facilitar a colocação e retirada de itens da mochila.

O compartimento principal tem zíperes com local para cadeado para proteger o 
conteúdo da mochila. Nós recomendamos o uso de cadeados aprovados pela TSA.

DETALHES DOS RECURSOS

COMPACTAÇÃO INTERNA
MOCHILA DE CARGA

Antes de colocar roupas e equipamentos, solte as tiras duplas de compactação e 
coloque-as sobre as laterais. Depois de colocar os itens, volte a apertar as duas tiras 
de compactação e ajuste de maneira uniforme.

BOLSO INTERNO DE MALHA
MOCHILA DE CARGA 

Bolso de malha com zíper dentro da lapela frontal mantém as roupas 
organizadas e acessíveis.



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 osprey.com.
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