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MANUAL DO UTILIZADOR

SÉRIE SISKIN / SALIDA

SISKIN 12 SALIDA 12 SALIDA 8SISKIN 8

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
CARACTERÍSTICAS PARTILHADAS 
1    Correias laterais de compressão e transporte de capacetes 

integrais

2    Acesso direto por fecho de correr ao compartimento  
do reservatório 

3    Acesso ao compartimento principal por fecho de correr em U

4    Bolso frontal em tecido de acesso fácil

5    LidLock para prender o capacete

6    Suporte para luz intermitente

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

+   Inclui reservatório Hydraulics® LT para 2,5L

+   Organização das ferramentas no compartimento principal

TECIDO 

PRINCIPAL      210D Poly Honeycomb

DESTAQUE      420HD Packcloth

FUNDO      420HD Packcloth

SISKIN 12 
CARACTERÍSTICAS TAMANHO ÚNICO
Polegadas cúbicas 732
Litros 12 
Libras* 1,44
Quilogramas* 0,66 
Polegadas 19a x 9l x 9p
Centímetros 47a x 23l x 22p

SISKIN 8 
CARACTERÍSTICAS TAMANHO ÚNICO
Polegadas cúbicas 488
Litros 8 
Libras* 1,16
Quilogramas* 0,53 
Polegadas 19a x 9l x 7p
Centímetros 47a x 26l x 18p

SALIDA 12 
CARACTERÍSTICAS TAMANHO ÚNICO
Polegadas cúbicas 732
Litros 12 
Libras* 1,32
Quilogramas* 0,60 
Polegadas 17a x 9l x 9p
Centímetros 43a x 23l x 23p

SALIDA 8 
CARACTERÍSTICAS TAMANHO ÚNICO
Polegadas cúbicas 488
Litros 8 
Libras* 1,08
Quilogramas* 0,49 
Polegadas 17a x 9l x 7p
Centímetros 43a x 22l x 19p

CARACTERÍSTICAS EXCLUSIVAS

+   Bolsos com fecho de correr no cinto da anca

+   Bolso externo antirriscos com fecho de correr, gravado a quente

CARACTERÍSTICAS EXCLUSIVAS

+  Bolso antirriscos interno com fecho de correr,  

gravado a quente
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*O peso não inclui reservatório 
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TR ANSPORTAR

DIMENSÃO/TAMANHO

1

2

3

ARNÊS

CINTO DA ANCA

PAINEL POSTERIOR

1 PAINEL POSTERIOR AIRSCAPE

 +   Espuma com canelado extra fundo com canal de ar central  
e coberta por malha, oferece uma máxima ventilação ao mesmo 
tempo que mantém a carga junto ao corpo

2 ARNÊS BIOELÁSTICO 

 +   Superfícies de contacto suaves e respiráveis em malha  
e espuma moldada para ventilação 

3 CINTO DA ANCA 

 +   Cinto da anca de 20 mm removível para estabilizar a corrida (8L) 

 +   Cinto da anca forrado a malha Airmesh incluindo bolsos  
com fecho de correr conferem estabilidade e respirabilidade (12L)

PAINEL POSTERIOR

As correias do arnês do painel posterior 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 deve 
terminar 1”/2,5 cm- 2"/5 cm abaixo das axilas.

SISKIN - HOMEM

TORSO O/S  17-21¨ / 43-53 cm

SALIDA - SENHORA

TORSO O/S  14-18¨ / 35,5-46 cm

CORREIA PARA O EXTERNO

A correia do esterno ajustada a cerca de 1”/2,5 cm 
abaixo da clavícula.

AJUSTE

ADAPTADA À ANATOMIA FEMININA

+   Comprimento do tronco mais curto e mais estreito 

+   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 
de uma mulher oferecendo uma melhor estabilização e suporte da carga
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CAR ACTERÍSTICAS

MANGA RESERVATÓRIO
12L / 8L

A manga dedicada do reservatório interno com acesso direto por fecho de correr 
para abastecer/despejar facilmente o reservatório Hydraulics® 2,5L LT incluído. 
Um anel interno pendente com fivela garante uma adequada orientação vertical 
e estabilidade. Compatível com qualquer reservatório até 3L.

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

LIDLOCK PARA PRENDER O CAPACETE
12L / 8L
O LidLock da Osprey serve para transportar de forma fácil e segura  
os capacetes de ciclismo.

1  Procure o clip LidLock para prender o capacete perto do topo no painel 
frontal da mochila e puxe-o para fora. 

2  Na posição vertical, passe o LidLock pela ventilação do capacete no fundo  
e engate-o na posição horizontal. 

3  No interior do bolso frontal da mochila encontra-se um anel de corda  
para aumentar ou diminuir a tensão do LidLock. 

TRANSPORTE DE CAPACETES INTEGRAIS
12L / 8L

Para prender um capacete integral;

1  Solte as duas correias de compressão superiores. 

2  Coloque a abertura da face do capacete para cima no painel frontal  
da mochilla e ate as duas correias de compressão através da abertura  
a face do capacete. 

3  Torne a prender as fivelas da correia de compressão e estique-as  
para prender o capacete seguramente à mochila. 

4  Prenda a correia do queixo do capacete através do anel da luz intermitente 
perto da base do painel frontal para obter uma estabilidade extra

ACESSO AO COMPARTIMENTO PRINCIPAL POR FECHO DE CORRER EM U 
12L / 8L
Um grande fecho em U para acesso total ao compartimento principal  
da mochila. Organização dos seus artigos essenciais e tamanho 
de bolso para ferramentas específicas de ciclismo.

ÍMAN DA VÁLVULA DE SUCÇÃO DO RESERVATÓRIO
12L / 8L
A alça magnética do esterno permite o rápido acesso à válvula de sucção  
do reservatório.
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CAR ACTERÍSTICAS

CORREIAS DE COMPRESSÃO SUPERIORES 
E BOLSO DE ACESSO FÁCIL
12L / 8L
Um bolso de acesso fácil no painel frontal 
para guardar rapidamente acessórios. 
As correias de compressão superiores 
de libertação fácil do bolso, fixam 
totalmente ou permitem comprimir  
a mochila para maior estabilidade.

BOLSO ANTIRRISCOS
12L / 8L
Bolso antirriscos com fecho de correr, 
gravado a quente para óculos de sol  
ou acessórios eletrónicos.

ORGANIZAÇÃO INTERNA
12L / 8L
Organização dos artigos essenciais  
e tamanho de bolso para ferramentas 
específicas de ciclismo.

ANILHA DE SUPORTE  
PARA LUZ INTERMITENTE
12L / 8L
Anilha de suporte para luz intermitente  
e bandas refletoras para segurança.

BOLSOS COM FECHO DE CORRER  
NO CINTO DA ANCA
12L
Acesso a pequenos artigos enquanto  
se desloca.


