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MANUAL DE USUÁRIO

SÉRIES POCO AG™

POCO AG™ PREMIUM POCO AG™ PLUS POCO AG™

As Séries Poco AG™ mostram tudo o que sabemos sobre mochilas, em uma linha 

de portadores de criança que são confortáveis, favoráveis, leves, bem ventiladas 

e extremamente fáceis de ajustar. Agora com um sistema de suspensão inspirado 

Anti-Gravity™, a Poco AG™ está agora mais confortável e ventilada do que nunca.

S16 - UPDATED 12/15

IMPORTANTE! GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES PARA REFERÊNCIA FUTURA.

CARGA MÁXIMA   22 KG/48,5 LBS. (Peso total da criança, do equipamento e   
   da mochila)

ATENÇÃO Não use até que a criança consiga sentar sozinha.

ATENÇÃO  Não use a mochila com uma criança com peso inferior a 
7,25kg/16 lbs. ou superior a 18kg/40 lbs.

ATENÇÃO  Jamais deixe a criança sozinha na mochila!

ATENÇÃO  Quando a criança estiver na mochila, a cabeça dela pode ficar a 
uma altura acima da cabeça do adulto. Tome cuidado e preste 
atenção aos perigos, como por exemplo, altura de portas, galhos 
de árvores etc.

ATENÇÃO   Evite lesões graves causadas por queda ou deslizamento da 
criança. Sempre use o sistema de segurança para as crianças.

ATENÇÃO Não coloque a mochila sobre bancadas, mesas ou outras   
  superfícies elevadas.

ATENÇÃO Ao utilizar a mochila, o adulto deve estar ciente do seguinte:

+    A série Poco AGTM foi projetada para que apenas uma criança seja 
transportada por um adulto.

 +    Verifique que todas as fivelas, presilhas, tiras e ajustes da mochila estão 
seguros antes de cada uso.

+    Sempre inspecione a mochila para carregar bebês antes do uso para 
identificar se há algum defeito. Nunca use a mochila para carregar bebês 
com uma armação dobrada. Não use a mochila se houver qualquer fivela 
quebrada. Não use a mochila se houver costuras gastas ou o tecido 
rasgado.

ATENÇÃO
 LEIA AS INSTRUÇÕES ANTES DE USAR SUA MOCHILA PARA CARREGAR BEBÊS DA SÉRIE POCO AGTM DA OSPREY. 

PERIGO DE QUEDA OU ESTRANGULAMENTO.
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CAR AC TERÍS TICAS COMPAR TILHADAS 
1 Duas grandes alças com ganchos

2 Travesseiro para baba removível e lavável

3 Braços laterais dobráveis e barras para armazenamento ou viagens

4 Cabine totalmente estruturada e acolchoada de criança

5 Base larga com barra de bloqueio

6 Bolso térmico em relevo, à prova de riscos, com zíper

7 Guarda-sol interno

8 Bolso oculto com trecho de rede do painel frontal

9 Velo extra seguro alinhado com o arnês de criança

10 Manga de reservatório externa do painel posterior

11 Bolso do arnês com trecho de rede

12  Altura de assento de criança ajustável com alças de segurança 
para pernas

13 Estribos ajustáveis e removíveis

TECIDO 
PRINCIPAL  210D Moldura de Náilon 

ÊNFASE  400HD Pano de mochila Náilon 

BASE 420HD Pano de mochila Náilon
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RESUMO

P OCO A G ™ P L US 
ESPECIFICAÇÕES TAMANHO ÚNICO 
Polegadas Cúbicas 1587
Litros 26
Libras 7.67
Quilogramas 3.48
Polegadas 29a  x  15l  x  17c
Centímetros 73a  x  38l  x  43c

CARGA MÁX 48.5 lbs | 22 kg 

P OCO A G ™

ESPECIFICAÇÕES TAMANHO ÚNICO 
Polegadas Cúbicas 1220
Litros 20
Libras 6.90
Quilogramas 3.13
Polegadas 29a  x  15l  x  17c
Centímetros 73a  x  38l  x  43c

CARGA MÁX 48.5 lbs | 22 kg 

P OCO A G ™ P R EMIUM
ESPECIFICAÇÕES TAMANHO ÚNICO
Polegadas Cúbicas 2380 
Litros 39 
Libras  8.31 
Quilogramas 3.77 
Polegadas 29a  x  15l  x  17c
Centímetros 73a  x  38l  x  43c

CARGA MÁX 48.5 lbs | 22 kg

MOCHIL A REMOVÍVEL 
ESPECIFICAÇÕES TAMANHO ÚNICO 
Polegadas Cúbicas 671
Litros 11
Libras 0.62
Quilogramas 0.28
Polegadas 14a  x  11l  x  6c
Centímetros 36a  x  29l  x  16c

RECURSOS EXCLUSIVOS

1   Bolso ajustável Fit-on-the-Fly™  para o cinto 
de quadril com zíper com espelho de segurança 
incluso. Bolso acolchoado no cinto de quadril 
para armazenamento protegido

2   Compartimento com zíper inferior extra-grande

3  Duplos bolsos laterais com malhas extensoras

4 Compartimento principal com zíper

5   Mochila removível com compartimento principal 
com zíper, bolso térmico em relevo com zíper  
e bolso de malha extensora do painel frontal

RECURSOS EXCLUSIVOS
1   Bolso ajustável Fit-on-the-Fly™  para o cinto 

de quadril com zíper com espelho de segurança 
incluso. Bolso acolchoado no cinto de quadril 
para armazenamento protegido

2  Compartimento com zíper inferior extra-grande

3  Duplos bolsos laterais com malhas extensoras

4 Compartimento principal com zíper

RECURSOS EXCLUSIVOS

1  Compartimento com zíper inferior extra-grande

2  Bolsos com malhas extensoras

3
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SUSPENSÃO

CARGA M Á XIM A
48.5LB / 22KG (CRIANÇA, EQUIPAMENTO E MOCHILA COMBINADOS)

1

2

3

3

4

CINTA DO ESTERNO

ARNÊS

CINTA QUADRIL

QUADRO

PAINEL POSTERIOR

SUSPENSÃO 
1 SUSPENSÃO DE ALUMÍNIO ANTI-GRAVITY™ 
 +    Quadro completo de envoltório de tubo de 

alumínio que fornece leve, mas transporte 
de carga pesada estável

2  PAINEL POSTERIOR ANTI-GRAVITY™ 
AIRSPEED™

 +   Malha tensionada 3D confortável envolvente, 
que está de acordo com o corpo e fornece 
excelente ventilação 

3 ARNÊS EXOFORM™

 +   Superfícies de contato de rede macia, 
espaçadora respirável

 +    Cinta do esterno ajustáveis com apito 
de resgate

4  CINTA QUADRIL ANTI-GRAVIT Y™ FIT-ON-THE-
FLY™

 +   Malha tensionada 3D confortável envolvente 
e está de acordo com a parte traseira inferior 
e o quadril, fornecendo excelente ventilação

 +   Cinta quadril ajustável para uma perfeita 
adaptação de um transporte confortável

OSPREY ANTI-GRAVITY™ (AG™)

Um painel contínuo de malha leve estende-se desde o topo do painel posterior até 
à cinta quadril. A estrutura sem costura adapta-se automaticamente ao corpo, 
proporcionando excelente ajuste e movimento irrestrito quando usa a mochila.
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1. CONFIGURAÇÃO DO PORTA BEBÊS

1.1  Instale a barra de articulação 
puxando a barra de base para trás 
até ouvir um clique.

1.2  O seu Poco AG™ pode chegar na 
posição armazenada com os lados 
dos braços conectados na parte 
inferior do painel lateral. Para 
configurar o porta-bebês para uso 
libere a fivela macho vermelha dos 
lados dos braços, das fivelas fêmeas 
cinza inferiores.

1.3  Gire os lados dos braços para cima 
e deixe-os cair no lugar, de modo 
que a extremidade vermelha do 
braço repouse no punho vermelho 
em ambos os lados da cabeça de 
descanso da criança.

1.4  Uma vez que os lados dos braços 
estejam descansando nos punhos, 
conecte a fivela macho vermelha dos 
braços, na fivela fêmea vermelha 
dos punhos. A cabine do porta-bebês 
agora está travada na posição para 
carregamento da criança.

Para armazenar e viajar com o seu reverso Poco AG™ reverta os Passos 1.1-1.4 e guarde na Pasta da Poco AG™ (vendida separadamente).

MONTAGEM
POR FAVOR, CONSULTE AS SEGUINTES PÁGINAS PARA INSTRUÇÕES DE MONTAGEM:

1. Configuração do porta-bebês
2. Encaixe no adulto
3. Encaixe e fixação da criança
4. Vestindo o porta-bebês com segurança
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 ATENÇÃO  A criança não poderá ficar dentro do equipamento durante o processo de encaixe no adulto.

 
 CINTO DO QUADRIL TAMANHO  26"–48"  /  66cm–122cm
 COLUNA TAMANHO 15.5"–21.5” /  39.5cm–54.5cm  (all Poco AGTM styles) 

2.1  Solte as presilhas, o cinto do quadril e 
cintas de elevação.

2.5  Com a mochila em pé e cintos dos 
quadris encaixados, aperte as cintas do 
dos ombros, puxando-as para baixo e 
para trás.

2.6  Para um encaixe adequado da coluna, 
a sua vértebra C7 (bata na base do 
pescoço) deve ser localizada a 1-2 
polegadas / 2,5-5 centímetros acima da 
borda superior do jugo arnês.

2.7  Leve a embalagem fora e solte 
completamente levantadores de carga 
do pacote e as cintas do arnês.

2.8  Localize o cam ajuste torso no centro 
do painel traseiro e levante-se para 
liberar. Deslize o arnês para cima ou 
para baixo para o comprimento do 
tronco correto.

2.2  Coloque a mochila e posicione o cinto   
sobre o osso dos quadris. Afivele e 
aperte o cinto.

2.3  As extremidades de cada cinto 
devem estar de 3-6 polegadas / 8-15 
centímetros um do outro para um 
ajuste correto. Faça os ajustes para o 
dimensionamento do cinto do quadril 
utilizando as extensões do cinto Fit-on-
the-Fly™ para o quadril para atingir o 
ajuste apropriado.

2.4  Solte as asas extensoras, separando o 
fechamento do gancho e laço de tecido 
entre a malha do cinto de quadril interior 
e da ala de extensão Deslize as asas 
de extensão dentro ou para fora para 
ajustar a posição do cinto do quadril. 
Estender as asas na mesma distância 
de ambos os lados, usando as setas do 
tamanho de orientação para garantir 
que o peso da carga seja distribuído 
uniformemente. Pressione firmemente 
para retomar o gancho e o laço.

2.9  Empurre para baixo o ajuste torso cam 
para travá-la na posição. Sua operadora 
criança está agora equipada para  
o adulto.

FIXAÇÃO DO CINTO NO QUADRIL

ENCAIXE DO PAINEL TRASEIRO E CINTAS

PARA AJUSTAR O COMPRIMENTO DE TRONCO, SIGA ESTES PASSOS:

MONTAGEM
2. ENCAIXE NO ADULTO
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3.1  Solte a armação (Double Halo™), 
pressionando o botão vermelho na 
parte da frente da cabine.

3.5  Para mover o assento para baixo, puxe 
para cima o laço do cinto vermelho 
localizado na base da descanso da 
cabeça da criança e, segurando a alça 
para cima empurre o assento para baixo 
para a posição desejada.

3.6  Coloque a criança no porta-bebês 
guiando cada perna através de cada 
laço do Double Halo™ (Duplo Halo) na 
cadeira de criança. Certifique-se que o 
queixo da criança esteja nivelado com 
a parte superior do travesseiro para 
baba, para o ajuste apropriado.

3.10  Para soltar o cinto da criança, prenda 
as extremidades das fivelas e puxe a 
almofada do peito longe da criança.

3.7  Solte o cinto de criança das cintas 
guardiãs de plástico, montadas no cabo 
traseiro. Guie os braços da criança 
através dos laços do braço do Double 
Halo™ (Duplo Halo) da cinta.

3.11  Use os estribos para as crianças no topo 
dos requisitos de pesos estabelecidos 
contidos neste manual do proprietário. 
Encaixe os pés nos estribos e ajuste a 
altura do estribo para que os joelhos da 
criança fiquem ligeiramente curvados 
para impedir problemas de circulação.

3.8  Insira as fivelas macho direita e 
esquerda da cinta na fivela fêmea dupla 
face localizada no travesseiro do peito.

3.2  Deslize ambas as cintas da armação 
nos retentores das cintas plásticas 
montadas na alça traseira. Isso 
mantém as alças da armação fora do 
caminho para torná-lo mais fácil de 
colocar a criança no veículo.

3.3  Para um ajuste apropriado, o queixo 
da criança deve estar nivelado ao 
topo do travesseiro para baba na 
frente da cabine. Coloque a criança 
no equipamento para verificar se um 
ajuste é necessário.

3.4  Para mover o assento para cima, pegue 
a alça vermelha na parte de trás do 
assento e puxe para cima, e o assento irá 
travar automaticamente na posição

  ATENÇÃO  A criança não deve ficar no 

equipamento durante o processo de 

ajuste adulto.

3.9  Aperte ambas as cintas direita e 
esquerda de modo que o equipamento 
fique confortável em torno da parte 
superior do tronco da criança. A 
criança agora está segura na cabine.

PREPARE A CABINE DA CRIANÇA ANTES DE 
COLOCÁ-LA NO PORTA-BEBÊS

AJUSTE DA ALTURA DO ASSENTO DA CRIANÇA

FIXAÇÃO DA CRIANÇA

DICAS ADICIONAIS PARA O ENCAIXE DA CRIANÇA

MONTAGEM
3. ENCAIXE E FIXAÇÃO DA CRIANÇA

Para ajustar o assento, siga estes passos:



SÉRIES POCO AG™ 8

4.1 a  Certifique-se de que o tronco do adulto e o cinto de quadril estejam devidamente 
colocados no adulto. (Consulte a etapa 2)

 b  Certifique-se de que a criança esteja devidamente encaixada e segura dentro do 
porta-bebés. (Consulte a Etapa 3)

 c  Solte um lado da cinta - mantendo o lado que você pretende colocar em seu ombro 
primeiro apertado e encaixado.

 d Desate e afrouxe o cinto de quadril adulto e a cinta externa adulta.

4.4  Deslize o seu braço livremente pela 
alça de cabos que está apertada e 
encaixada. Pegue a alça de ombro e 
levante a mochila para cima sobre 
um ombro.

4.5  Enquanto você ainda está segurando 
a alça de ombro, incline para a frente 
para estabilizar o peso da criança 
e a mochila em sua volta. Deixe de 
lado a outra alça na frente da cabine. 
Deslize este braço livremente 
através da cinta e deslize o suporte 
para cima sobre os dois ombros.

4.9  Afivele e aperte a cinta esterna. Agora você está pronto para usar o seu porta-bebês  
Poco AG™.

  Recomendações Adicionais – Alcance de volta e recolha a base. Isso permitirá uma 
maior capacidade de manobra em torno dos objetos. É muito importante que você 
garanta que a base esteja Encaixada e que você ouça o estalo antes de tirar a criança 
do equipamento.

  Para tirar o porta-bebês, assegure que a base esteja encaixada e que você ouça o 
estalo. Depois inverta os Passos 4.1-4.9.

4.6 Fivele e aperte o cinto de quadril. 4.7 Aperte as cintas do ombro.

4.2  De frente para o painel traseiro 
adulto e usando as duas alças na 
parte dianteira e traseira da cabine 
da criança, erga o porta-bebês e 
encaixe a estrutura em seu joelho 
levemente dobrado, enquanto na 
posição de pé.

4.3  Deixe a alça alcançar a parte de trás 
da cabeça de descanso da criança, 
Deixar de ir a alça atrás da cabeça 
resto da criança, e com as mãos 
livres garanta que o cinto do quadril 
esteja aberto.

4.8 Aperte as cintas de elevação.

MONTAGEM
4. VISTA O PORTA-BEBÊS COM SEGURANÇA
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CARACTERÍSTICAS DETALHADAS
GUARDA-SOL

Incluído em todos os modelos Poco AG™, o guarda-sol embutido é facilmente armazenado e 
destacável do seu próprio bolso com zíper. Ele oferece proteção rápida e fácil para a criança.

1  Abra o zíper do bolso do guarda-sol  
marcado na (imagem do ícone) 
etiqueta tecida.

2  Pegue o laço do cinto na parte superior do 
guarda-sol e puxe o guarda-sol para fora 
do bolso. Alinhe o gancho e o laço na base 
do guarda-sol com o gancho e laço na parte 
superior do bolso. Pressione em conjunto para 
prendê-lo.

3  Agarre as duas abas vermelhas com 
segurança e puxe-as para a frente.

4  Insira as abas vermelhas nas mangas 
na  frente dos braços laterais para fixar 
e aperte o guarda-sol. Seu guarda-sol 
está agora instalado.

PARA ARMAZENAR SEU GUARDA-SOL INTEGRADO SIGA ESTES PASSOS:

5  Coloque os dedos nos laços das cintas e abas 
vermelhas de suas mangas. Certifique-se de 
manter os dedos enganchados nas laçadas 
vermelhas para evitar que o guarda-sol pule de 
volta para a criança.

6  Separe o gancho e o laço na base do guarda-
sol. Deslize o guarda-sol para dentro do bolso 
de armazenamento e feche o zíper do bolso de 
armazenamento.
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1  Desate as fivelas superiores do travesseiro para baba na parte superior do painel 
traseiro.

2  Puxe para baixo o travesseiro para baba para liberar o gancho e laço nos cantos 
inferiores.

 Para reinstalar o travesseiro para baba siga os passos acima na ordem inversa.

CARACTERÍSTICAS DETALHADAS
TRAVESSEIRO PARA BABA 

O travesseiro para baba localizado na parte frontal da cabine é macio ao toque e uma 
confortável almofada para a criança. Ele pode ser removido para limpeza quando 
necessário. Limpe com água morna e detergente neutro. Seque ao ar livre em uma 
área bem ventilada, longe da luz direta do sol.

Para remover e limpar siga estes passos:

BRINQUEDOS FIXADOS EM LAÇOS 
Pequenas cordas com laços, localizadas dentro e em volta 
da cabine permitem brinquedos e chupetas fixadas em seu 
interior ao alcance da criança.

BOLSO COM ZÍPER OCULTO 
O pequeno bolso com zíper oculto é conveniente para 
pequenos itens e apresenta um clipe de chave seguro.

COMPARTIMENTO INFERIOR COM ZÍPER 
O compartimento inferior com zíper de todos os modelos da Poco 
AG™ oferecem armazenamento de fraldas e outros itens. A Poco AG™ 
oferece um compartimento inferior grande. A Poco AG™ Premium e 
Poco AG™ Plus oferecem um compartimento inferior extra-grande.

ESTRIBOS AJUSTÁVEIS 
Para as crianças no topo das exigências de peso indicadas 
neste manual do proprietário, estribos de luxo acolchoados e 
ajustáveis oferecem suporte para as pernas, prevenindo a má 
circulação do sangue.

 CABINE DE LUXO PARA CRIANÇA 
O assento duplo (Double Halo™) ajustável é envolto por uma cabine totalmente 
moldada e acolchoada para a segurança da criança. Superfícies macias de 
contato, ajustes anatômicos e painéis laterais ventilados garantem o conforto.

QUADRO DE ALUMÍNIO DOBRÁVEL LEVE 
Um leve quadro de alumínio suporta totalmente a carga e fornece uma plataforma estável 
para encaixar a criança com segurança. As travas das dobradiças e braços giratórios 
permitem que o quadro se dobre para viagem e armazenamento. Proteção extra, 
armazenamento e transporte confortável são fornecidos pela nossa Maleta Poco AG™ 
(vendida separadamente).
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CARACTERÍSTICAS DETALHADAS
ALÇAS DUPLAS COM GANCHOS 
As duplas alças reforçadas permitem uma forma 
segura e estável na hora de pegar a criança 
e colocá-la dentro do equipamento.

BOLSO PARA RESERVATÓRIO 
Uma abertura com zíper na parte superior do painel traseiro 
permite o armazenamento de um reservatório de água para 
facilitar o acesso à hidratação, tanto para o adulto como para 
a criança. Nós recomendamos um recipiente Osprey de 2L ou 
menos para um melhor ajuste.

 BOLSO COM CINTO EXTENSOR DE MALHA 
O bolso com cinto extensor oferece acesso rápido e fácil 
a lanches ou brinquedos favoritos da criança.

CAPA IMPERMEÁVEL POCO AG™ (vendida separadamente) 
Tamanho único  | Peso: 14.5 oz / 0.41 kg 
+  Poliamida de Náilon de alta visibilidade 210D

+  Guardar em uma bolsa interna

+  Instalação de 4-pontos fáceis 

+  Janelas de visualização claras

+  Logotipo refletivo

COMO AJUSTAR A CAPA IMPERMEÁVEL NA POCO AGTM

1  Encaixar a capa impermeável sobre o guarda-sol integrado 
de Poco AG™.

2  Os dois fechos da capa impermeável através dos laços de 
corda sobre a cinta quadril.

3 Envolver as duas cintas de velcro em torno do suporte.

4 Fivele a capa impermeável ao redor da alça.

 CINTO FIT-ON-THE-FLY™ PARA O QUADRIL 
O cinto ajustável Fit-on-the-Fly™ para o quadril oferece 
5"/ 13 cm. de extensão para cada lado, para um confortável 
ajuste personalizado da ventilação e suporte de carga 
superior. 
*Não incluído no modelo Poco AG™

ESTOJO DE TRANSPORTE POCO AG™ (vendido separadamente) 
Tamanho único  | Peso: 14.5 oz / 0.41 kg  
+ Janela do cartão de identificação

+ Zíperes com fechadura

+ Alça de ombro removível

+ Guardar em uma bolsa interna

 SUSPENSÃO OSPREY ANTI-GRAVITY™ / AG™  
A malha tensionada continuamente do painel traseiro da Osprey AG™ e os cintos 
oferecem conforto inigualável, transporte e ventilação para o usuário adulto.

 TORSO AJUSTÁVELO 
Com 6"/ 15 cm. de ajuste do torso, a Séries Poco AG™ pode ser rápida e facilmente 
personalizada e adaptada a uma variedade de usuários adultos durante a caminhada.
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CUIDADOS DA MOCHILA / RESERVA DE HIDRATAÇÃO

Sua mochila Osprey é um produto extremamente resistente e está concebida para durar 

muitos anos. No entanto, alguns cuidados básicos ajudarão a que dure toda a vida.

Para obter instruções completas sobre o cuidado da mochila Osprey, visite: 
ospreypacks.com/PackTech/PackCare.

MOCHIL AS OSPRE Y
MANUTENÇÃO PADRÃO

+  Depois de cada viagem, certifique-se de limpar a mochila profundamente.

+   Limpe os zípers de forma regular usando um sabão médio, água morna e uma 
escova suave. Isto ajudará a que se mantenha em estado perfeito.

+   Se a mochila está molhada, pendura-a para que seque longe da luz direta.

+  Afrouxa todos os cintos.

+   Lave a mochila caso tenha terra, suor, sal e manchas nos tecidos, cintos ou na 
malha.  
(Não submergir em água as bolsas de viagem com o quadro HighRoad™ com rodas.)

LAVAGEM DA MOCHILA

A   Esvazie a mochila de restos de comida, sujidade ou conteúdo que se derramou.

B   Se a mochila tem arnês e cinto para a cintura, tire-os do corpo da mochila.

C   NÃO lave a mochila na máquina de lavar. Limpe a mochila e seus componentes 
na banheira ou em um lavatório amplo com detergente médio e água morna.

D   Sacuda a mochila ligeiramente. Esfregue o interior e o exterior de todos 
os compartimentos e também os bolsos com uma escova suave.

E   Limpe os zípers com um sabão médio, água morna e uma escova suave. 
Verta água e sabão através das fivelas. Limpar a sujidade e os resíduos  
dos zípers e das fivelas ajudará a mantê-las em estado perfeito.

F   Esvazie a água suja da banheira ou do lavatório e volte a encher com água 
fria e sem sabão. Aclara a mochila por completo. Repita este passo caso seja 
necessário.

G   Pendure a mochila ao ar livre ou em uma zona bem ventilada e longe da luz 
direta do sol.

BAGAGEM DE VIAGEM COM RODAS

(Não submergir em água as bolsas de viagem com o quadro HighRoad™ com rodas.)

A  Depois de cada viagem, esvazie a mochila de restos de comida, sujidade  
ou conteúdo que se derramou.

B   Limpe os zípers de forma regular usando um sabão médio, água morna  
e uma escova suave. Isto ajudará a que se mantenha em estado perfeito.

C  Limpe o exterior do quadro com um pano úmido ou com uma esponja.

D  Limpe o tecido da bolsa esfregando as manchas com água morna, detergente 
médio e uma escova suave ou uma esponja. 

E  Usa uma toalha molhada em água sem sabão para tirar os restos de sabão.

F   Pendure a bolsa ao ar libre ou em uma zona bem ventilada e longe da luz direta 
do sol.

PRODUTOS DE LIMPEZA RECOMENDADOS  
Osprey recomenda produtos Nikwax® para o cuidado das mochilas. 
Certifique-se de ler cuidadosamente as instruções da etiqueta antes 
de aplicar qualquer produto na mochila.

Tech Wash® - Usar com água morna para lavar e limpar as mochilas ou 
bolsas de viagem.

Tent & Gear Solar Proof® - Usar este spray para proteger as mochilas da exposição 
aos raios UV e melhorar a impermeabilidade.

RESERVAS DE HIDR ATAÇ ÃO OSPRE Y
MANUTENÇÃO PADRÃO DAS RESERVAS DE HIDRATAÇÃO

+   Aclare a reserva depois de usá-la para mantê-la fresca, especialmente quando 
usar misturas de bebidas açucaradas.

+   Usa periodicamente as pastilhas de limpeza Hydraulics™ de Osprey para limpá-la.

+   As pastilhas de iodo ou outras pastilhas purificantes não afetarão na qualidade 
da reserva. No entanto, esas pastilhas podem deixar manchas com o tempo. 

+   Congelar a reserva não afetará a sua qualidade. No entanto, se estiver cheia de 
água, lembre-se que a água se dilata quando se congela e pode danificá-la caso 
se encha demasiado.

+  NÃO verter água fervendo na reserva. Isto pode danificá-la e anular a garantía.

+   Veja o vídeo “Limpeza de Reservas de Hidratação Hydraulics™ de Osprey” 
na página de YouTube® de Osprey.

LIMPEZA DA RESERVA  (COM PASTILHAS DE LIMPEZA HYDRAULICS™ DE OSPREY)

A Encha a reserva com água morna. Não use lixívia nem agua fervendo.

B  Adicione uma pastilha de limpeza e feche a tampa. 

C  Deixe que a pastilha se dissolva durante 5 minutos com a reserva tombada.

D  Agite a reserva durante 30 segundos para misturar e repartir a solução.

E   Segure o bocal e aperte a reserva para tirar o ar e encher o tubo e o bocal com 
a solução.

F  Deixe que repouse durante 15 minutos e depois esvazie a solução.

G  Aclara a reserva e o tubo com água limpa e fria.

H Pendure a reserva para que seque em uma zona bem ventilada.

LIMPEZA PROFUNDA DA RESERVA  (COM O KIT DE LIMPEZA HYDRAULICS ™ DE OSPREY)

1   Aclare a reserva e enche-a com água morna e um detergente médio para 
lavagem manual. Não use lixívia nem água fervendo.

2   Com a escova longa do Kit de Limpeza Hydraulics™ de Osprey, limpa o interior 
da reserva.

3   Tire o tubo e o bocal e usa a escova pequena do Kit de Limpeza Hydraulics™ 
para limpar o interior do tubo.

4  Tire a tampa de silicone do bocal e limpe ambas com água morna e sabão.

5  Aclare o interior e o exterior da reserva, o tubo e as partes do bocal com água 
fria.

6  Deixe que o tubo e o bocal sequem em uma zona bem ventilada.

7   Introduza o rack de secagem do Kit de Limpeza Hydraulics™ de Osprey dentro 
da reserva e pendure-a em uma zona bem ventilada.

Para obter instruções completas sobre a limpeza da reserva de Osprey veja 
o vídeo “Limpeza da Reserva de Hidratação Hydraulics™ de Osprey” em  
youtube.com/ospreypacks.



ospreypacks.com

MANUAL DE USUÁRIO

ACESSÓRIOS OSPRE Y
Personalize e proteja sua mochila com a linha completa de acessórios 
de Osprey. Para conhecer toda a gama, visite seu distribuidor local de 
Osprey ou pressione a seguinte ligação: ospreypacks.com.

CARGA DA MOCHIL A
Carregar a mochila corretamente faz com que seja mais cómodo  
levá-la. Para obter informação completa sobre este assunto, visite: 
ospreypacks.com/PackTech/HowToPackYourPack

GAR ANTIA 
Em Osprey, a sustentabilidade foi integrada nas nossas mochilas, 
fabricadas para durar toda a vida e apoiadas por uma garantia excelente, 
sem ter em conta a dureza com que irás tratar o equipamento. Para mais 
detalhes, visite ospreypacks.com

TEM ALGUMA PERGUNTA?
Entre em contato com o Serviço de Apoio ao Cliente de Osprey. Ajuda 
real de gente real. Navegue pela guia de Serviço de Apoio ao Cliente de 
ospreypacks.com

OSPREY PACKS, INC. 
115 PROGRESS CIRCLE 
CORTEZ, CO 81321 USA 
866-284-7830

www.ospreypacks.com/PackTech/OwnersManuals
에서 사용자 설명 서를다운로드하세요
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