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MANUAL DE USUÁRIO

SÉRIES MOMENTUM

MOMENTUM 32 MOMENTUM 26

Bem-vinda a Osprey. Orgulhamo-nos em criar os produtos portadores 

mais funcionais, duráveis e inovadores para as suas aventuras. 

Por favor, consulte este manual de usuário para obter informações sobre 

os recursos do produto, uso, manutenção, garantia e serviço ao cliente.
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SÉRIE MOMENTUM 2

CAR AC TERÍS TICAS
1  Bolso superior térmico com zíper

2  Acesso superior de zíper separado para mangas acolchoadas de portátil e tablet

3  Compartimento principal com manga de documento e bolsos de malha

4  Bolsos extensores laterais ao painel para garrafa de água

5  Bolso de organização do painel frontal

6  Fixação de capacete LidLock™

7  Detalhes refletores no painel frontal

8 Bolso inferior grande com zíper para sapatos (apenas 32L)

9 Acessório de luz pisca-pisca

10  Capa impermeável de alta visibilidade, de adaptação confortável incorporada

11  Cintas de compressão laterais

12   Bolso térmico lateral ao painel com zíper e chaveiro retrátil

RESUMO

TECIDO 
PRINCIPAL 400D x 200D Náilon Dobby 

ÊNFASE 420HD Pano de mochila Náilon

BASE 420HD Pano de mochila Náilon
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SÉRIE MOMENTUM 3

RESUMO

MOMEN T UM 3 2
ESPECIFICAÇÕES TAMANHO ÚNICO
Polegada cúbica 1953
Litros 32
Libras  2.67
Quilogramas 1.21
Polegadas 20a  x  12l  x  11c
Centímetros 50a  x  30l  x  29c

MOMEN T UM 2 6
 
ESPECIFICAÇÕES TAMANHO ÚNICO
Polegada cúbica 1648
Litros 26
Libras  2.38
Quilogramas 1.08
Polegadas 20a  x  12l  x  11c
Centímetros 50a  x  30l  x  29c

RECURSO EXCLUSIVO

1  Bolso inferior grande  
com zíper para sapatos
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SÉRIE MOMENTUM 4

SUSPENSÃO
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CINTA DE ESTERNO

ARNÊS

CINTA QUADRIL

PAINEL POSTERIOR

SUSPENSÃO
1 PAINEL POSTERIOR AIRSCAPE™

 +   Espuma de cume de malha para ventilação e conforto

 
2 ARNÊS DE OMBRO

 + Travão inovador extensor ventilado e levantadores de carga

 +  Janelas de ventilação de malha em espuma

 + Cinta de ombro de malha respirável para conforto e ventilação

 +  Cinta de esterno ajustável com apito de segurança 
 

3 CORREIAS DE CINTA QUADRIL

 + Asa de cinta quadril elástica para manter o conforto ao montar

 + Cinta quadril de estabilização das correias removível de 25 mm



SÉRIE MOMENTUM 5

DIMENSIONAMENTO / ADAPTAÇÃO

ADAPTAÇÃO DO ARNÊS

As cintas do arnês devem envolver totalmente ao redor dos seus ombros sem 
intervalos entre a mochila e as suas costas. A parte acolchoada das cintas do 
arnês deve terminar 1"/2.5 cm- 2"/5 cm abaixo das axilas e da cinta de esterno, 
ajustada a aproximadamente 2"/5 cm abaixo da clavícula.



SÉRIE MOMENTUM 6

CARACTERÍSTICAS DETALHADAS

MANGA DE PORTÁTIL E TABLET 
32L / 26L MANGA DE PORTÁTIL
Polegadas 18.9a  x  11.8l  x  3.9c
Centímetros 48a  x  30l  x  10c

32L / 26L MANGA DE TABLET
Polegadas 11.2a  x  8.5l  x  2c
Centímetros 28.5a  x  21.5l  x  5c

PAINEL LATERAL TÉRMICO COM ZÍPER  
E CHAVEIRO RETRÁTIL
32L / 26L
Mantenha as suas chaves, telefone e outros artigos 
pequenos, seguros, sem riscos e de fácil acesso em 
movimento. O chaveiro retrátil impede que as suas 
chaves caiam acidentalmente.

BOLSO EXTENSOR LATERAL AO PAINEL PARA 
GARRAFA DE ÁGUA
32L / 26L
O bolso extensor lateral ao painel para a garrafa 
de água, segura garrafas pequenas e é angulado 
intencionalmente para fornecer acesso ao conteúdo 
do bolso sem remover a mochila.

CINTAS DE COMPRESSÃO LATERAL INFERIORES
32L / 26L 
As cintas de compressão lateral inferiores estabilizam cargas e estreita o 
perfil da mochila quando a embalagem é ligeira. Para compactar a mochila, 
aperte as cintas laterais e levante a fivela deslizante para soltar.

BOLSO TÉRMICO SUPERIOR  
COM ZÍPER
32L / 26L
O bolso térmico superior com 
zíper, fornece uma solução de 
armazenamento seguro e à prova 
de riscos para óculos de sol e outros 
itens frágeis.

BOLSO DE ORGANIZAÇÃO DO PAINEL FRONTAL
32L / 26L 
O bolso do painel frontal protege e armazena canetas, livros e outros artigos 
pequenos.



SÉRIE MOMENTUM 7

CARACTERÍSTICAS DETALHADAS

FIXAÇÃO DE CAPACETE LIDLOCK™
32L / 26L
LidLock™ de Osprey carrega facilmente e com segurança capacetes  
de bicicleta.

A  Localize o gancho de fixação do capacete LidLock™, perto do topo do painel 
frontal e puxe-o da mochila.

B    Na posição vertical, passe LidLock™ através do respiradouro do  
capacete desde da base e acione-o na posição horizontal.

C   Reverta o processo para retirar o capacete.

ACESSÓRIO DE LUZ PISCA-PISCA
32L / 26L
A correia do acessório de luz pisca-pisca, 
encontrada perto da base do painel frontal 
da mochila, permite a rápida fixação de luz 
de alta visibilidade no escuro.

A       Segure no gancho de luz pisca-pisca através do laço de fixação da luz 
pisca-pisca refletor

B  O laço de fixação da luz pisca-pisca é refletor e fornece visibilidade 
adicional quando não estiver a usar uma luz pisca-pisca

CAPA IMPERMEÁVEL REMOVÍVEL INTEGRADA
32L / 26L

A Localize o ícone de capa impermeável perto da base da mochila. 

B   Descompacte o compartimento da capa impermeável.

C  Puxe a capa impermeável do compartimento e deslize sobre a parte superior 
e inferior da mochila.

D  Tensão no lugar, usando o fecho de corda na parte inferior da capa impermeável.

E Reverta este processo para retornar a capa impermeável para o compartimento.

F   Para remover completamente a capa impermeável, retire a barra retentora 
de plástico no laço de corda, dentro do compartimento da capa impermeável. 

Dica: Para evitar mofo, retire a capa impermeável e deixe  
secar completamente após o uso na chuva.



Para obter mais informações sobre este produto e outros, cuidados da mochila, como 

arrumar a mochila, nossa garantia vitalícia, ou para entrar em contato com o serviço 

ao cliente de Osprey, visite ospreypacks.com.
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