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MANUAL DE USUÁRIO 

SÉRIE SK ARAB / SKIMMER

SKARAB 32 SKARAB 24 SKARAB 18

SKIMMER 30 SKIMMER 22 SKIMMER 16

A Série Skarab / Skimmer é uma mochila resistente, destacada e bem 

organizada, ideal para qualquer pessoa que queira descobrir novos caminhos 

e experiências. 
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RESUMO

CAR AC TERÍS TICAS COMPAR TILHADAS
1 Bolso esconderijo térmico em relevo, à prova de riscos, com zíper

2 Acesso ao painel amplo do compartimento principal

3 Sistema de fixação do machado de gelo*

4 Sistema de fixação da vara de caminhada*

5 Acessório de válvula magnética da cinta do esterno

6 Manga reservatória externa**

7 Cintas de compressão superiores

8 Bolsos laterais com trecho de rede

 *Não incluído na Skarab 18 e Skimmer 16

 **Reservatório Hydraulics™ incluído nos E.U.A. e outros mercados específicos

TECIDO 
PRINCIPAL   210D Poliamida de Náilon Double Diamond

ÊNFASE   600D Pano de mochila

BASE 600D Pano de mochila
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RESUMO
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SK A R A B 24
HOMEM

ESPECIFICAÇÕES  S/M M/L
Polegada cúbica 1343 1465
Litros 22 24
Lbs 1.39 1.48
Quilogramas 0.63 0.67
Polegadas 18a  x  12l  x  12c 
Centímetros 45a  x  30l  x  30c

CARGA PARCIAL 10-25 lbs | 4-11 kg

SK A R A B 18
HOMEM

ESPECIFICAÇÕES  TAMANHO ÚNICO
Polegada cúbica 1098 
Litros 18 
Lbs  1.1 
Quilogramas 0.5 
Polegadas 18a  x  11l  x  9c
Centímetros 45a  x  29l  x  23c

CARGA PARCIAL 10-25 lbs | 4-11 kg

SK A R A B 3 2
HOMEM

ESPECIFICAÇÕES S/M M/L
Polegada cúbica 1831 1953
Litros 30 32
Lbs  1.79 1.92
Quilogramas 0.81 0.87
Polegadas 20a  x  13l  x  14c
Centímetros 51a  x  33l  x  35c

CARGA PARCIAL 10-25 lbs | 4-11 kg
 

CARACTERÍSTICAS ÚNICAS
1  Cintas de compressão laterais e inferiores
2   Bolso comprimido do painel frontal em 

tecido, com fecho de correr
3   Bolso organizador frontal com zíper e clipe 

de chave
4 Bolsos da cinta quadril com zíper

CARACTERÍSTICAS ÚNICAS
1   Bolso frontal comprimido com trecho 

de rede
2   Bolso com fecho de corer e clipe de chave

CARACTERÍSTICAS ÚNICAS
1   Compressão elástica do painel frontal 

e fixação de equipamento
2  Cinta quadril removível de 20 mm
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RESUMO
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SK IMMER 2 2
MULHER

ESPECIFICAÇÕES W XS/S WS/M
Polegada cúbica 1220 1343
Litros 20 22
Lbs 1.32 1.39
Quilogramas 0.60 0.63
Polegadas 17a  x  12l  x  11c
Centímetros 43a  x  30l  x  27c

CARGA PARCIAL 10-25 lbs | 4-11 kg

SK IMMER 16
MULHER

ESPECIFICAÇÕES TAMANHO ÚNICO
Polegada cúbica 976
Litros 16
Lbs  1.01
Quilogramas 0.46
Polegadas 16a  x  10l  x  9c
Centímetros 41a  x  26l  x  24c

CARGA PARCIAL 10-25 lbs | 4-11 kg

SK IMMER 30
MULHER

ESPECIFICAÇÕES  W XS/S WS/M
Polegada cúbica 1709 1831
Litros 28 30
Lbs  1.65 1.76
Quilogramas 0.75 0.80
Polegadas 18a  x  13l  x  14c
Centímetros 45a  x  33l  x  35c

CARGA PARCIAL 10-25 lbs | 4-11 kg
 

CARACTERÍSTICAS ÚNICAS
1  Cintas de compressão laterais e inferiores
2   Bolso comprimido do painel frontal em 

tecido, com fecho de correr
3   Bolso organizador frontal com zíper e clipe 

de chave
4 Bolsos da cinta quadril com zíper

CARACTERÍSTICAS ÚNICAS
1   Bolso frontal comprimido com trecho 

de rede
2   Bolso com fecho de corer e clipe de chave

CARACTERÍSTICAS ÚNICAS
1   Compressão elástica do painel frontal 

e fixação de equipamento
2  Cinta quadril removível de 20 mm
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SUSPENSÃO

1 SUSPENSÃO

 +  Quadro de espuma com reforço central que permite um 
movimento dinâmico do corpo, enquanto espalha a carga sobre 
todo o painel posterior

2 PAINEL POSTERIOR

 +   Espuma cortada, coberta de rede, proporciona conforto 
e ventilação 

3 ARNÊS BIOSTRETCH™

 +  Espuma cortada, coberta de rede, proporciona uma adaptação 
ativa e confortável, bem como ventilação

 +  Rede de distanciador enrolada sobre os ombros para um ajuste 
confortável 

4 CINTA QUADRIL VENTILADA BIOSTRETCH™

 +   Cinta distanciadora de rede com acolchoamento inferior em 
camadas duplo leve, mas respirável, confortável para carregar*

  * Skarab 18 / Skimmer 16 utilizam uma cinta quadril removível de 20 mm

2

3

1

4

DIMENSIONAMENTO / ADAPTAÇÃO

SKARAB– DIMENSIONAMENTO 
HOMEM

TORSO

S/M 16-19" / 41-48 cm

M/L 18-21" / 46-53 cm

O/S 18-22" / 46-56 cm

CINTA QUADRIL

S/M 27-49" / 70-125 cm

M/L 29-51" / 75-130 cm 

O/S 8-47" / 20-120 cm

AJUSTE ESPECÍFICO DE MULHER
+  A forma da mochila Skimmer é mais estreita e profunda, permite maior 

liberdade de movimento e aumenta a estabilização, diminuindo a posição 
de carga para um centro de gravidade da mulher.

+   O arnês de ombro está projetado com curvas diferentes, para criar um ajuste 
anatômico do pescoço, ombros e peito de uma mulher.

+   Os quadris das mulheres são conicamente moldadas com uma maior diferença 
entre as medições da cintura e do quadril. As cintas quadril são moldadas e 
anguladas de forma a acomodar essa diferença que permite uma transferência 
e um suporte de carga mais confortável.

SKIMMER– DIMENSIONAMENTO 
MULHER

TORSO

W XS/S 15-18" / 38-46 cm

WS/M 17-20" / 43-51 cm

O/S 15-19" / 38-48 cm

CINTA QUADRIL

W XS/S 26-47" / 65-120 cm

WS/M 27-49" / 70-125 cm 

O/S 8-43 ” / 20-110 CM

ADAPTAÇÃO DO ARNÊS
As cintas do arnês se devem envolver totalemente 
em torno dos seus ombros, sem intervalos entre 
a mochila e as costas. A parte acolchoada das 
cintas do arnês devem terminar 1"/2.5 cm – 2"/5 cm 
abaixo das axilas, e as cintas do esterno ajustadas, 
aproximadamente 2"/5 cm abaixo da clavícula.
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CARACTERÍSTICAS DETALHADAS

CINTAS DE COMPRESSÃO
32L / 30L / 24L / 22L / 18L / 16L
As cintas de compressão laterais superiores duplas estabilizam cargas, enquanto 
as cintas de compressão multifuncional mais baixas* também servem como 
equipamento externo de alça de transporte. Para ajustar, deslize a cinta de náilon 
através da fivela deslizante e aperte para comprimir/suportar.
*Cintas de compressão mais baixas incluídas apenas em 32L/30L

FIXAÇÃO DE FERRAMENTA DE GELO
32L / 30L / 24L / 22L 
A  De cima, deslize o eixo da ferramenta através do laço maior na parte inferior 

da mochila.
B Levante o eixo em direção ao topo da mochila. 
C  Prenda o eixo contra a mochila, usando a cinta angular no painel frontal 

da mochila. 

FIXAÇÃO DE VARA DE CAMINHADA
32L / 30L / 24L / 22L 
A Ajuste as varas de caminhada para o seu comprimento mínimo.
B  Coloque os pontos das varas de caminhada através dos laços menores na parte 

inferior da mochila. 
C  Afi vele as cintas angulares do painel frontal para fi xar os membros das varas de 

caminhada à parte frontal da mochila.
D Inverta estes passos para remover as varas de caminhada.

MANGA DE RESERVATÓRIO EXTERNA 
32L / 30L / 24L / 22L / 18L / 16L
Uma manga de reservatório externa e o gancho costurado ao reservatório, 
localizados entre o painel posterior e o corpo principal da mochila, permitem uma 
fácil carga/descarga dos reservatórios de hidratação e protege o conteúdo interno 
da sua mochila de derramamentos. A manga também é compatível com a maioria 
dos reservatórios de 3L.*

*Incluído nos E.U.A. e outros mercados específi cos 

PARA OBTER MAIS INFORMAÇÃO SOBRE A LINHA COMPLETA DE RESERVATÓRIOS 
DA OSPREY, VISITE OSPREYPACKS.COM.
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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, certifi que-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 fi velas. Limpar a sujidade e os resíduos 
dos zípers e das fi velas 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. 
Certifi que-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

+   Nossa fórmula antimicrobiana previne o crescimento da maioria de bolores 
e bactérias nas 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 purifi cantes 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 danifi cá-la caso 
se encha demasiado.

+  NÃO verter água fervendo na reserva. Isto pode danifi cá-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.
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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

KR

ospreypacks.com/PackTech/OwnersManuals


