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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 DE SER AL

CARACTERÍSTICAS TAMANHO ÚNICO
Polegadas cúbicas 427
Litros 7 
Libras* 0,82
Quilogramas* 0,37 
Polegadas 8a x 13l x 6p
Centímetros 20a x 33l x 15p

*O peso não inclui reservatório 

CARACTERÍSTICAS DA SERAL

1  Compartimento principal facilmente acessível  
com fecho de correr e organização interna  
das ferramentas

2    Cinto da anca com fixação magnética da válvula 
de sucção

3    Reservatório lombar Hydraulics® 1,5L incluído

4  Anilha de suporte para luz intermitente

5  Dois bolsos com fecho de correr no cinto da anca
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MANGA RESERVATÓRIO
SERAL

A manga reservatório dedicada interna pode ser usada  
com o reservatório lombar Hydraulics® 1,5L. 

IMAN DA VÁLVULA DE SUCÇÃO DO RESERVATÓRIO

A posição do ponto magnético de fixação da válvula de sucção do reservatório, 
pode ser ajustada movendo a sua posição para a esquerda no cinto da anca  
ao longo da cadeia em forma de flor. 

1  Insira o reservatório na manga e use o anel interno pendente com fivela para 
assegurar uma adequada orientação vertical e estabilidade. 

2   O tubo sai do lado do ponto de acesso no compartimento principal com fecho 
de correr. 

3  Enrole o tubo à volta da frente do corpo, da direita para a esquerda, e prenda  
o tubo no ponto magnético de fixação da válvula de sucção. 

Para obter mais informações sobre os cuidados a ter com o reservatório,  
visite osprey.com.

AJUSTAR O COMPRIMENTO DO TUBO

1  Vista a mochila e determine o comprimento adequado do tubo — meça duas vezes  
e marque a localização para cortar o tubo.

2  Deslize o íman afastando-o da válvula de sucção para um ponto abaixo onde  
irá fazer o corte.

3  Segure na válvula de sucção com uma mão e no tubo com a outra puxando 
firmemente para retirar.

4  Corte o tubo no ponto marcado e torne a colocar a válvula de sucção  
(rode e empurre para inserir), certificando-se de o íman continua no tubo.

AJUSTE DO TUBO DO RESERVATÓRIO:

TECIDO

PRINCIPAL     210D Poly Honeycomb 

DESTAQUE     420HD Packcloth

FUNDO     420HD Packcloth
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DESCRIÇÃO GER AL DE SAVU

CARACTERÍSTICAS TAMANHO ÚNICO
Polegadas cúbicas 244
Litros 4 
Libras 0,81
Quilogramas 0,37 
Polegadas 7a x 12l x 4p
Centímetros 17a x 30l x 11p
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CARACTERÍSTICAS DA SAVU

1  Duas mangas para ocultar a garrafa de água*

2  Compartimento principal facilmente acessível com 
fecho de correr e organização interna  
das ferramentas

3  Anilha de suporte para luz intermitente

4  Dois bolsos com fecho de correr no cinto da anca

*Garrafas de água não incluídas

DUAS MANGAS PARA OCULTAR A GARRAFA DE ÁGUA
SAVU 

As duas mangas para ocultar a garrafa de água foram desenhadas 
para transportar duas, uma ou nenhuma garrafa de água. A manga 
estruturada oferece um acesso fácil para inserir e retirar garrafas 
de água enquanto anda de bicicleta.

Para colocar a manga da garrafa de água:

1  Procure o símbolo da garrafa de água de cada lado  
da mochila e solte as duas correias de compressão.

2  Deslize a manga estruturada para fora a partir da parte 
de trás do bolso do cinto da anca e insira a parte de cima  
e de baixo de cada manga.

3  Coloque a garrafa de água na manga e fixe e aperte  
o elástico para maior estabilidade.

Para retirar a manga da garrafa de água:

1 Retire a garrafa de água.

2 Solte a manga e deslize-a para trás do bolso do cinto da anca. 

3  Aperte as  correias de compressão duplas para manter  
a estabilidade e manter a mochila perto do corpo.

TECIDO

PRINCIPAL     210D Poly Honeycomb

DESTAQUE     420HD Packcloth

FUNDO     420HD Packcloth
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TR ANSPORTAR

CAR ACTERÍSTICAS

TRANSPORTAR 

PAINEL POSTERIOR LOMBAR AIRSCAPE

+   Espuma extra espessa canelada com canais de ar centrais  
para uma excelente ventilação

CINTO DA ANCA

1  O cinto da anca envolto em malha respirável 
contorna o as ancas para proporcionar  
um transporte confortável, seguro e estável

2  O sistema de fecho da cintura ErgoPull oferece  
um ajuste adequado e estável

3  As correias de compressão laterais puxam a carga 
para perto do corpo e da zona lombar

ORGANIZAÇÃO INTERNA
SERAL / SAVU
Compartimento principal facilmente 
acessível com fecho de correr  
e organização interna das ferramentas.

BOLSO ANTIRRISCOS
SERAL / SAVU
Bolso antirriscos com fecho de correr, 
gravado a quente para óculos de sol 
ou acessórios eletrónicos.

ANILHA DE SUPORTE  
PARA LUZ INTERMITENTE
SERAL / SAVU
Anilha de suporte para luz intermitente  
e bandas refletoras para segurança.

BOLSOS COM FECHO DE CORRER  
NO CINTO DA ANCA
SERAL / SAVU
Acesso a pequenos artigos enquanto  
se desloca.


