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MANUAL DO UTILIZADOR

SÉRIE SYNCRO / SYLVA

SYNCRO 20 SYNCRO 12 SYLVA 12SYNCRO 5 SYLVA 5

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   Bolso frontal em malha elástica

2   Bolso antirriscos com fecho de correr, gravado a quente

3   LidLock para transportar o capacete

4   Anilha de suporte para luz intermitente

5   Capa para chuva integrada e removível de alta visibilidade

6   A correia para o externo magnética permite o rápido acesso  
à válvula de sucção do reservatório

7    Bolso com fecho para organização de ferramentas 
+   Compartimento para hidratação com reservatório 

Hydraulics® LT 2,5L incluído

TECIDO 

PRINCIPAL     100D Nylon Honeycomb

DESTAQUE     100D Nylon Honeycomb

FUNDO     100D Nylon Honeycomb
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DESCRIÇÃO GER AL

SYNCRO 12 
CARACTERÍSTICAS TAMANHO ÚNICO
Polegadas cúbicas 732
Litros 12 
Libras* 1,72
Quilogramas* 0,78 
Polegadas 18a x 10l x 9p
Centímetros 46a x 27l x 23p

SYNCRO 20 
CARACTERÍSTICAS TAMANHO ÚNICO
Polegadas cúbicas 1220
Litros 20 
Libras* 1,95
Quilogramas* 0,89 
Polegadas 19a x 10l x 11p
Centímetros 48a x 27l x 27p

SYNCRO 5 
CARACTERÍSTICAS TAMANHO ÚNICO
Polegadas cúbicas 305
Litros 5 
Libras* 1,31
Quilogramas* 0,60 
Polegadas 18a x 10l x 7p
Centímetros 45a x 27l x 17p

SYLVA 12 
CARACTERÍSTICAS TAMANHO ÚNICO
Polegadas cúbicas 732
Litros 12 
Libras* 1,63
Quilogramas* 0,74 
Polegadas 17a x 10l x 9p
Centímetros 43a x 27l x 22p

SYLVA 5 
CARACTERÍSTICAS TAMANHO ÚNICO
Polegadas cúbicas 305
Litros 5 
Libras* 1,26
Quilogramas* 0,57 
Polegadas 16a x 10l x 7p
Centímetros 40a x 27l x 17p

CARACTERÍSTICAS EXCLUSIVAS

1   Dois bolsos laterais em malha elástica

2   Correias de compressão duplas superiores e inferiores

CARACTERÍSTICAS EXCLUSIVAS

1   Bolsos com fecho de correr no cinto da anca

2   Dois bolsos laterais em malha elástica

3   Correias de compressão duplas superiores e inferiores

*O peso não inclui reservatório 
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TR ANSPORTAR

DIMENSÃO/TAMANHO

2

3

1

4

ARNÊS

ESTRUTURA

CINTO DA ANCA

PAINEL TRASEIRO

TRANSPORTAR
1  SUSPENSÃO AIRSPEED

  +  A estrutura periférica LightWire cria uma plataforma para um painel 
posterior de malha com tensão e contorno 

2  PAINEL POSTERIOR AIRSPEED

 +   Painel posterior em malha respirável com tensão 3D oferece uma ventilação 
extrema com um ajuste confortável 

3  ARNÊS BIOELÁSTICO

 +  Correia de ombro especial para bicicleta oferece conforto e estabilidade

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

4  CINTO DA ANCA

  +  Abas inferiores em malha espaçada acolchoadas com correia de cintura 
ErgoPull proporciona conforto e estabilidade (12L / 5L)

 +   Cinto da anca forrado a malha Airmesh incluindo bolsos com fecho de correr 
conferem estabilidade e respirabilidade (20L)

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.

PAINEL TRASEIRO

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 devem 
terminar 1”/2,5 cm- 2"/5 cm abaixo das axilas.

SYNCRO - HOMEM

TORSO O/S  17-21¨ / 43-53 cm

SYLVA - SENHORA

TORSO O/S  14-18¨ / 35.5-46 cm

CORREIA PARA O EXTERNO

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

AJUSTE
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CAR ACTERÍSTICAS

MANGA RESERVATÓRIO
20L / 12L / 5L

A manga reservatório dedicada interna é compatível com reservatórios até 3L.

+  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 no arnês da mochila, mantêm o tubo do reservatório  
na sua posição

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

CAPA PARA CHUVA INTEGRADA
20L / 12L / 5L 
A capa para chuva de alta visibilidade integrada e removível, protege a mochila 
em condições adversas e constitui uma característica de segurança quando 
viaja em estrada.

1  Procure o símbolo da capa para chuva e abra o fecho do compartimento. 

2  Retire a capa para chuva do compartimento e enfie-a sobre o topo até  
ao fundo da mochila, usando o elástico à volta para a fixar na posição. 

3  Siga estes passos pela ordem inversa para tornar a colocar a capa  
para chuva no compartimento. 

4  Para retirar a capa por completo, desaperte a alavanca do anel do cabo  
e retire-a.

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

IMAN DA VÁLVULA DE SUCÇÃO DO RESERVATÓRIO
20L / 12L / 5L
A alça magnética do esterno permite o rápido acesso à válvula de sucção  
do reservatório.

LIDLOCK PARA PRENDER O CAPACETE
20L / 12L / 5L 
O LidLock da Osprey serve para transportar de forma fácil e segura  
um capacete 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. 
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DETALHES DAS CAR ACTERÍSTICAS

BOLSO ANTIRRISCOS
20L / 12L / 5L 
Bolso antirriscos com fecho 
de correr, gravado a quente  
para óculos de sol  
ou acessórios eletrónicos.

ORGANIZAÇÃO INTERNA
20L / 12L / 5L 
Organização dos artigos essenciais  
e tamanho de bolso para ferramentas 
específicas de ciclismo.

ANILHA DE SUPORTE  
PARA LUZ INTERMITENTE
20L / 12L / 5L 
Anilha de suporte para luz intermitente  
e bandas refletoras para segurança.

BOLSO FRONTAL EM MALHA ELÁSTICA
20L / 12L / 5L 
Para arrumar rapidamente  
os acessórios.

DOIS BOLSOS LATERAIS  
EM MALHA ELÁSTICA
20L / 12L
Para arrumar rapidamente os acessórios.

CORREIAS DE COMPRESSÃO DUPLAS  
SUPERIORES E INFERIORES
20L / 12L
Correias de compressão de libertação 
rápida para comprimir a mochila  
e oferecer maior estabilidade.

BOLSOS COM FECHO DE CORRER  
NO CINTO DA ANCA
20L
Acesso a pequenos artigos  
enquanto se desloca.


