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MANUAL DO PROPRIETÁRIO

SÉRIES XENITH/XENA

XENITH 105

XENA 85 XENA 70

XENITH 88 XENITH 75

Bem-vindo(a) 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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VISÃO GERAL

RECURSOS EM COMUM
1  Parte superior removível permite a conversão para pequena mochila 

DayLidTM

2 Tiras duplas laterais de compactação

3  Zíperes laterais duplos proporcionam fácil acesso ao compartimento 
principal

4 Conexão do bastão de caminhada Stow-on-the-Go™

5  Bolsos duplos frontais de compactação com zíper para armazenagem 
organizada

6  Bolso frontal híbrido de malha elástica e tecido para guardar 
equipamentos

7 Anéis duplos para piolet com correias bungee

8  Acesso fácil ao compartimento para saco de dormir com divisor 
removível

9 Tiras removíveis para saco de dormir

10 Compartimento do reservatório de hidratação externo

11 Bolsos laterais de malha elástica de acesso duplo

12  Os bolsos da cinta do quadril com zíper proporcionam armazenamento 
seguro de pequenos itens

+ Capa integrada FlapJacket™ para uso sem cobertura

TECIDO 
PRINCIPAL    Nylon 420D de alta tenacidade

DETALHES    Nylon 210D de alta tenacidade

FUNDO     Nylon 500D Packcloth
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VISÃO GERAL

X ENI T H 8 8
MASCULINA

ESPECIFICAÇÕES M L XL
Polegadas cúbicas 5370 5614 5858
Litros  88 92 96
Libras  5,50 5,61 5,72
Quilos  2,50 2,55  2,60
Polegadas  33 (a) x 16 (l) x 13 (d)
Centímetros  85 (a) x 40 (l) x 34 (d)

CAPACIDADE DE CARGA 40-70 lb | 18-32 kg

X ENI T H 7 5
MASCULINA

ESPECIFICAÇÕES M L XL
Polegadas cúbicas 4577 4821 5065

Litros  75 79 83
Libras  5,45 5,56 5,67
Quilos  2,26 2,34 2,53 
Polegadas  34 (a) x 16 (l) x 15 (d)
Centímetros  87 (a) x 41 (l) x 37 (d)

CAPACIDADE DE CARGA 40-70 lb | 18-32 kg

X ENI T H 105
MASCULINA

ESPECIFICAÇÕES M L XL
Polegadas cúbicas 6407 6652 6896
Litros  105 109 113
Libras  5,67 5,78  5,89
Quilos  2,57 2,62 2,67
Polegadas  35 (a) x 16 (l) x 18 (d)
Centímetros  88 (a) x 41 (l) x 46 (d)

CAPACIDADE DE CARGA 50-80 lb | 23-35 kg



SÉRIES XENITH/XENA 4

VISÃO GERAL

X EN A 7 0
FEMININA

ESPECIFICAÇÕES WXS WS WM
Polegadas cúbicas 3783 4028 4272
Litros  62 66 70
Libras  5,04 5,15 5,26
Quilos  2,29  2,34 2,39
Polegadas  33 (a) x 15 (l) x 16 (d)
Centímetros  84 (a) x 38 (l) x 40 (d)

CAPACIDADE DE CARGA 40-70 lb | 18-32 kg

X EN A 85
FEMININA

ESPECIFICAÇÕES WXS WS WM
Polegadas cúbicas 4699 4943 5187
Litros  77 81 85
Libras  5,10 5,21 5,32
Quilos  2,32  2,37 2,42
Polegadas  33 (a) x 15 (l) x 17 (d)
Centímetros  85 (a) x 39 (l) x 42 (d)

CAPACIDADE DE CARGA 40-70 lb | 18-32 kg
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TRANSPORTE
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TIRA DO ESTERNO

ARNÊS

CINTA DO  
QUADRIL

ESTRUTURA

PARTE TRASEIRA

1 SUSPENSÃO

 +  Estrutura periférica LightWire™ de 4 mm (105)

 +   Estrutura periférica LightWire™ de 3,5 mm  
(88, 75, 85, 70)

2 PARTE TRASEIRA

 +   Parte traseira Airscape™

 +   A espuma rígida revestida de malha permite 
ventilação máxima e mantém a carga perto do 
corpo

3 ARNÊS BIOFORM4 

 +  O tecido NeoSpacer™ proporciona ajuste 
confortável

4 CINTA DO QUADRIL BIOFORM4 CM™

 +   Firmeza e acolchoamento adequados para o 
transporte ideal

 +  Modelagem térmica customizada para 
proporcionar ajuste preciso e personalizado* 

  *Disponível em lojas selecionadas

ARNÊS BIOFORM4 MASCULINO 

TAMANHOS  S  M L  XL

 
CINTA DO QUADRIL BIOFORM4 CMTM MASCULINA 
VAREJO $35

TAMANHOS  S  M L  XL

POLEGADAS <31 30-34 33-37 >36

CENTÍMETROS <79 76-86  84-94 >91 

BIOFORM4 CM™ 
A cinta do quadril BioForm4 mantém nossa reputação de 
ajuste e conforto excelentes, oferecendo modelagem 
térmica customizada para proporcionar um ajuste preciso 
e personalizado.

 
ARNÊS BIOFORM4 FEMININO

TAMANHOS  XS S M L

 

CINTA DO QUADRIL BIOFORM4  CMTM FEMININA 
VAREJO $35 

TAMANHOS  XS S M L

POLEGADAS <28 27-31 30-34 >33

CENTÍMETROS <71 68-79 76-86 >94
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TAMANHO/AJUSTE

TAMANHO DO ARNÊS

A  Afrouxe completamente as tiras da cinta do quadril, as tiras do arnês e os 
suspensores de carga.

B    Carregue a mochila com 10 a 20 lbs/4 a 9 kg de equipamento.

C  Coloque a mochila garantindo que a cinta do quadril esteja centralizada e 
apoiada sobre os ossos do quadril do usuário. O acolchoado da cinta do quadril 
deve ficar centralizado em relação ao osso do quadril. Afivele a cinta do quadril e 
aperte as tiras da cinta do quadril.

D  Aperte as tiras dos ombros puxando-as para baixo e para trás. Ajuste e afivele a 
tira do esterno 2 pol./5 cm abaixo da clavícula. Aperte os suspensores de carga 
para transferir o peso dos ombros.

E   Encontre a pala do arnês ou onde as tiras do arnês se juntam perto do pescoço 
do usuário. A pala deve ficar 2 pol./5 cm abaixo da vértebra C7. A vértebra C7 
pode ser localizada inclinando a cabeça para baixo e encontrando o osso que se 
sobressai na base do pescoço.

F   Confira a distância entre a pala e a vértebra C7. Com base nesta medição, o 
tronco pode ser ajustado para 2 pol./5 cm, conforme desejado.

XENITH – TAMANHOS MASCULINOS

M 18-21 pol./46-53 cm

L 20-23 pol./51-58,5 cm

XL 22-25 pol./56-68,5 cm

XENA – TAMANHOS FEMININOS

XS 14-17 pol./35,5-43 cm

S 17-19 pol./43-48 cm

M 19-21 pol./46-53 cm

AJUSTE DO ARNÊS

As tiras do arnês devem envolver totalmente seus ombros, sem nenhum espaço 
vazio entre a mochila e as costas. A parte acolchoada das tiras do arnês deve 
terminar de 1 pol./2,5 cm a 2 pol./5 cm abaixo das axilas, e a tira do esterno deve 
ser ajustada a aproximadamente 2 pol./5 cm abaixo da clavícula.

CRISTA ILÍACAVÉRTEBRA C7

AJUSTE FEMININO ESPECÍFICO

+  A malha suspensa exclusiva nos ombros, parte traseira, lombar e contorno da 
cinta do quadril para uma grande variedade de formas e tamanhos de corpo 
para criar um ajuste personalizado ao seu corpo.

+   O formato da mochila é mais estreito e profundo, o que permite maior liberdade 
de movimento e aumenta a estabilização, baixando a posição da carga para o 
centro de gravidade da mulher.

+   O arnês dos ombros é projetado com curvaturas diferentes para criar um ajuste 
anatômico para pescoço, ombros e busto femiminos.

+   Os quadris das mulheres têm formato cônico, com uma diferença maior 
entre as medidas da cintura e do quadril. As cintas do quadril são moldadas 
e dispostas em ângulo para acomodar essa diferença, o que permite melhor 
transferência de carga e suporte.
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TAMANHO/AJUSTE

CINTA DO QUADRIL E ARNÊS INTERCAMBIÁVEIS
Apresenta cintas do quadril intercambiáveis  para acomodar as diferenças nas 
proporções corporais e assegurar o ajuste perfeito.

Para remover a cinta do quadril:
1   Abra a fivela na frente do bolso com zíper da cinta do quadril e sob o bolso da 

cinta do quadril. Faça o mesmo no lado oposto.
2   Deslize sua mão entre a cinta do quadril e a mochila para abrir o fecho do 

gancho e do anel, e remova a cinta do quadril.
3 Siga as instruções no sentido inverso para recolocar a nova cinta do quadril.

 
Para remover o arnês:
1  Solte o cinto da elevadora de carga nos dois lados do arnês
2  Solte a tira do cinto do arnês na parte inferior nos dois lados do arnês.
3   Deslize a mão entre a parte traseira e o arnês para abrir a conexão do 

gancho e do anel
4 Inverta as etapas para instalar um novo arnês

Para ajustar o arnês:
A Deslize a mão entre a parte traseira e o arnês para abrir a conexão do 
gancho e do anel e deslize o arnês para a posição, usando as setas como 
orientação

1

2
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DE TA L HES DOS R ECUR SOS

BOLSOS DUPLOS FRONTAIS DE 
COMPACTAÇÃO PARA ARMAZENAGEM 
ORGANIZADA
105 L/88 L/75 L/85 L/70 L
Os bolsos duplos frontais de 
compactação oferecem espaço 
adicional de armazenamento e opções 
de organização.

 DOIS BOLSOS COM ZÍPER NA CINTA DO 
QUADRIL
105 L/88 L/75 L/85 L/70 L
Os bolsos da cinta do quadril com zíper 
mantêm os alimentos e os pequenos 
itens a um fácil alcance.

ZÍPERES LATERAIS DUPLOS PROPORCIONAM FÁCIL ACESSO AO 
COMPARTIMENTO PRINCIPAL
105 L/88 L/75 L/85 L/70 L
Zíperes laterais duplos proporcionam acesso aos equipamentos guardados 
no compartimento principal sem a necessidade de abrir a parte superior. 

TIRAS DUPLAS LATERAIS DE 
COMPACTAÇÃO
105 L/88 L/75 L/85 L/70 L
Tiras duplas laterais superiores 
e inferiores de compactação 
estabilizam as cargas e mantêm o 
perfil afinado.

CONEXÃO DO BASTÃO DE CAMINHADA STOW-ON-THE-GO™ 
105 L/88 L/75 L/85 L/70 L 
A conexão do bastão de caminhada Stow-on-the-Go™ da Osprey é projetada para 
fixar rapidamente e transportar bastões de caminhada ao usar a mochila.

A  Localize o anel elástico na parte inferior do lado esquerdo da mochila. Ao puxar 
o anel para fora da mochila, insira a extremidade do disco dos bastões de 
caminhada no anel.

B  Na tira do arnês esquerdo localize o ícone do bastão de caminhada. Puxe o 
cordão para abrir, coloque as alças do bastão no anel e aperte com a trava do 
cordão para que fique seguro.

C Faça as etapas no sentido inverso para retirar os bastões de caminhada.
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DE TA L HES DOS R ECUR SOS

ANÉIS DUPLOS PARA PIOLET COM 
CORREIAS BUNGEE
105 L/88 L/75 L/85 L/70 L
Os anéis para piolet e as correias 
bungee oferecem fixação segura de 
ferramentas.
A   Deslize o eixo da ferramenta pela 

parte superior dos anéis para piolet 
e vire o eixo para cima em direção à 
parte superior da mochila.

B   Afrouxe a trava do cordão bungee 
e passe a alça da ferramenta pelo 
bungee. Aperte a trava do cordão 
junto à presilha em forma de Y 
(Y-clip) para manter a ferramenta 
no lugar.

C   Execute essas etapas na ordem 
inversa para remover.

TIRAS PARA SACO DE DORMIR
85 L/70 L/60 L/75 L/65 L/55 L
Tiras removíveis de saco de dormir para prender itens 
externamente.
A  Solte as fivelas das duas tiras para saco de dormir.
B   Remova o cinto da fivela com passante na base da 

mochila.
C   Execute essas etapas na ordem inversa para prendê-

la de volta.

CAPA FLAPJACKET
85 L/70 L/60 L/75 L/65 L/55 L 
Ao usar a mochila sem a parte 
superior, desdobre as fivelas 
FlapJacket™ e prenda as mesmas 
às tiras verticais frontais de 
compactação.

BOLSO FRONTAL HÍBRIDO 
DE MALHA ELÁSTICA E 
TECIDO PARA GUARDAR 
EQUIPAMENTOS
105 L/88 L/75 L/85 L/70 L
Bolso frontal híbrido de 
malha/nylon armazena 
equipamentos que você 
precisa acessar rapidamente 
ou guarda itens molhados 
para secar.

ACESSO FÁCIL AO COMPARTIMENTO PARA SACO DE DORMIR COM 
DIVISOR REMOVÍVEL
105 L/88 L/75 L/85 L/70 L
Compartimento inferior com zíper para guardar saco de dormir 
dedicado, com divisor destacável para liberar o acesso ao interior da 
mochila.
A   Solte o cinto divisor da fivela com passante.
B  Execute essas etapas na ordem inversa para prendê-la de volta.

COMPARTIMENTO DO RESERVATÓRIO 
EXTERNO
105 L/88 L/75 L/85 L/70 L
O compartimento externo do 
reservatório localizado atrás do arnês 
permite um fácil carregamento/
descarga. Coloque o reservatório 
dentro do compartimento para ajudar 
a assegurar a distribuição adequada do 
peso da mochila. Prenda o reservatório 
ao anel afivelado para mantê-lo na 
posição vertical.
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PARTE SUPERIOR REMOVÍVEL E PEQUENA MOCHILA DAYLID™
105 L/88 L/75 L/85 L/70 L
Para remover a parte superior, abra as duas fivelas da frente da mochila e as fivelas 
dos dois lados das tiras da elevadora de carga e solte o cinto dos porta-anéis.

Para converter a parte superior na DayLid™, libere o compartimento com 
em U e retire as correias do arnês. Prenda a fivela na extremidade das 
correias do arnês da DayLid™ nas fivelas ao lado para obter fivelas padrão 
da parte superior. Inverta o processo para retornar à função de tampa 

superior normal e reconecte.

DE TA L HES DOS R ECUR SOS



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 ospreypacks.com.

ospreypacks.com
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