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MANUAL DO PROPRIETÁRIO

SÉRIE SYNCRO

A Série Syncro apresenta a suspensão ventilada AirSpeed™, em uma mochila 

pequena e integrada, que é ideal para aventuras em mountain biking. Entre os 

recursos adicionais para bicicletas estão uma fixação para capacete LidLock™, 

organização das ferramentas para bicicleta, uma capa de chuva integrada e 

hidratação sem usar as mãos.

*Disponíveis apenas em mercados selecionados.

SYNCRO 15SYNCRO 20* SYNCRO 10 SYNCRO 3
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RECURSOS COMUNS 
1 Bolso organizador frontal

2 Acesso do painel frontal ao compartimento principal

3 Dois bolsos em malha expansível

4 Fixação para capacete LidLock™

5 Fixação de pisca-alerta

6 Bolso reservatório interno†

†Reservatório Hydraulics™ incluído para os EUA e outros mercados selecionados 

TECIDO
PRIncIPal 100D Nylon Honeycomb

REVESTIMEnTo 100D Nylon Honeycomb

FUnDo 100D Nylon Honeycomb

VISÃO GERAL

S Y NCRO 2 0 * * 
** Disponible sur certains marchés uniquement.

ESPEcIFIcaÇÕES  P/M M/G
Polegadas cúbicas  1.098 1.220
Litros  18 20
Lbs/Onças*  1/5 1/6
Quilogramas*  0,60 0,63
Polegadas  18a x 10l x 11p
Centímetros  45a x 26l x 28p

Reservatório de água 6 oz/0,17 kg
* O peso da mochila não inclui o reservatório 
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REcURSoS EXclUSIVoS

1 Organizador frontal de ferramentas J-zip

2 Pequeno bolso externo contra arranhões,  
 com zíper

3 Correias de compressão dos lados  
 superior e inferior

4 Capa de chuva integrada
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S Y NCRO 15 
ESPEcIFIcaÇÕES  P/M M/G
Polegadas cúbicas  793 915
Litros  13 15
Lbs/Onças*  1/3 1/4
Quilogramas*   0,53 0,56
Polegadas  18a x 10l x 9p
Centímetros  45a x 26l x 23p

Reservatório de água 6 oz/0,17 kg
* O peso da mochila não inclui o reservatório 

S Y NCRO 10 
ESPEcIFIcaÇÕES  P/M M/G
Polegadas cúbicas  488 610
Litros  8 10
Lbs/Onças*  1/1 1/2
Quilogramas*  0,47 0,50
Polegadas  18a x 10l x 8p
Centímetros  45a x 26l x 20p

Reservatório de água 6 oz/0,17 kg
* O peso da mochila não inclui o reservatório 
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VISÃO GERAL

S Y NCRO 3 
ESPEcIFIcaÇÕES  P/M M/G
Polegadas cúbicas  122 183
Litros  2 3
Lbs/Onças*  0/13 0/14
Quilogramas*  0,38 0,40
Polegadas  16a x 9l x 4p
Centímetros  40a x 24l x 10p

Reservatório de água 6 oz/0,17 kg
* O peso da mochila não inclui o reservatório 

1

REcURSoS EXclUSIVoS

1 Organizador frontal de ferramentas J-zip

2 Pequeno bolso externo contra arranhões,  
 com zíper

3 Correias de compressão do lado superior

4 Capa de chuva integrada

REcURSoS EXclUSIVoS

1 Organizador frontal de ferramentas J-zip

2 Pequeno bolso externo contra arranhões,  
 com zíper

3 Capa de chuva integrada

REcURSoS EXclUSIVoS

1 Bolso retrátil frontal
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SUSPENSÃO

1  SUSPEnSÃo aIRSPEED™ 

 + Suporte das costas em malha, suportado pela  
  estrutura LightWire™ com aberturas laterais,  
  que mantêm um ajuste confortável e as suas costas  
  refrigeradas

2 alÇaS VEnTIlaDaS BIoSTRETch™

 +   Espuma EVA perfurada com grandes orifícios,  
 proporcionando mais respiro e expansão confortável

3 cInTo acolchoaDo hIPWInG/ERGoPUll™

 +   Cinto em nylon, com extensão acolchoada em  
 malha espaçadora e um ErgoPull™ modificado para  
 proporcionar um transporte estável 

TAMANHO / AJUSTE

2

1

3

TaManho DE ToRSo UnISSEX

P/M 16-19"/40-48 cM

M/G 18-21"/46-53 cM
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DETALHES DOS RECURSOS

FIXaÇÃo DE PISca-alERTa
20L / 15L / 10L / 3L
A correia de fixação do pisca-alerta, localizada 
próxima da base do painel frontal da mochila, permite 
a fixação rápida de lanternas, proporcionando uma alta 
visibilidade no escuro.

FIXaÇÃo PaRa caPacETE lIDlocK™

20L / 15L / 10L / 3L
O LidLock™ da Osprey transporta capacetes de bicicleta com facilidade e 
segurança.

A Afaste a fixação LidLock™ da mochila.

B Torça o LidLock™ e passe-o pela abertura inferior do capacete. Retorne o  
 LidLock™ à sua posição horizontal para travar o capacete.

C Ajuste a tensão do LidLock™ com a corda ajustável no painel externo direito 

 da mochila. 

D Faça o inverso para remover o capacete.

caPa DE chUVa InTEGRaDa
20L / 15L / 10L 
A capa de chuva integrada e removível de alta visibilidade protege a mochila em 
condições adversas.

A Localize o ícone da capa de chuva e abra o zíper do compartimento da  
 capa de chuva. 

B Puxe a capa de chuva do compartimento e passe-a sobre a parte de cima e  
 de baixo da mochila, usando o elástico periférico para mantê-la presa. 

C Inverta esse processo para guardar a capa de chuva no seu compartimento. 

D Para remover totalmente a capa de chuva, solte o fecho da corda e retire-a.

 Observação: para evitar umidade, deixe a capa de chuva secar completamente antes de  

 guardá-la.

coMPaRTIMEnTo oRGanIZacIonal  
Do PaInEl FRonTal
20L / 15L / 10L
O J-zip dá acesso a um compartimento organizacional 
do painel frontal, que oferece bolsos em malha para 
tubos e ferramentas, um suporte para bomba, clipe 
para chaves e um espaço para itens adicionais.

BolSoS laTERaIS
20L / 15L / 10L
Um bolso lateral superior com bolso, revestido 
de tecido contra arranhões e gravado a calor, 
proporciona um armazenamento ideal para 
equipamentos óticos e eletrônicos.

coRREIaS DE coMPRESSÃo noS DoIS laDoS
20L / 15L 

As correias de compressão/carregamento superiores 
nos dois lados, com fecho de abertura rápida, 
ajudam a comprimir e a estabilizar as cargas para 
proporcionar um transporte ideal.
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HIDRATAÇÃO

hIDRaTaÇÃo
20L / 15L / 10L               
Os Syncro 20, 15 e 10 têm um bolso de hidratação costurado no lado interno do 
suporte das costas, que pode conter um reservatório de até 3 L. A porta da saída de 
hidratação está centralizada no suporte das costas, permitindo que a mangueira 
vá para a esquerda ou direita das alças. Correias elásticas nas alças da mochila 
seguram a mangueira do reservatório.

3L
O compartimento principal do Syncro 3 foi criado para aceitar até um reservatório 
Hydraulics™ LT de 2,5L, e apresenta um suspensório de hidratação integrado e uma 
porta de saída da mangueira.

RESERVaTÓRIo hyDRaUlIcS™ lT 2,5 l*
20L / 15L / 10L  /3L              
O Reservatório Hydraulics™ LT, de 2,5 L, é um sistema de hidratação integrado e 
leve. Ele possui defletores embutidos para reduzir a agitação e o ruído da água, e 
uma conexão destacável da mangueira, que permite a remoção rápida e fácil do 
reservatório da mochila.

*Incluído nos EUA e em outros mercados selecionados.

VISITE o SITE oSPREyPacKS.coM PaRa oBTER MaIS InFoRMaÇÕES SoBRE a lInha 
coMPlETa DE RESERVaTÓRIoS Da oSPREy.

ESPEcIFIcaÇÕES   
Onças para fluidos 85 
Litros 2,5 
Onças 6,17 
Quilogramas 0,18 
Polegadas 17a x 8l x 2p
Centímetros 42a x 21l x 5p
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MANUTENÇÃO DA MOCHILA/RESERVATÓRIO

Sua mochila Osprey é um produto extremamente durável e feito para ser usado por muitos 

anos, mas que pode durar por toda a vida caso receba uma manutenção básica.

Para obter instruções completas sobre como limpar sua mochila 
Osprey, visite  ospreypacks.com/PackTech/PackCare.

MOCHIL AS OSPRE Y
EnTRETIEn REGUlIER

+  Após cada viagem, limpe sua mochila completamente.

+  Limpe os zíperes regularmente, usando sabão leve, água morna e uma escova  
 suave. Isso ajudará a mantê-los em boa condição de uso.

+  Se sua mochila estiver úmida, pendure-a ao abrigo do sol para secá-la.

+  Afrouxe todas as correias.

+  Lave sua mochila se o tecido, as tiras ou as malhas estiverem sujas ou com suor,  
 sal e manchas. 

(Não mergulhe as mochilas de viagem na água com o Chassis com rodas High Road™).

coMo laVaR SUa MochIla

A   Esvazie a mochila, incluindo restos de alimentos, sujeira ou derramamentos.

B  Se sua mochila possui alças e extensão do cinto removíveis, retire-as da  
 mochila.

C  NÃO lave sua mochila em uma máquina de lavar. Limpe sua mochila e os  
 componentes em uma banheira ou pia grande, usando um detergente suave e  
 água morna.

D  Agite a mochila suavemente. Escove o interior e o exterior de todos os  
 compartimentos, incluindo os bolsos, com uma escova suave.

E  Limpe os zíperes usando sabão leve, água morna e uma escova suave. Passe  
 água e sabão pelos fechos. Para manter os zíperes e os fechos em boas  
 condições de uso, é necessário remover a sujeira e os restos.

F  Escoe a água suja da banheira ou da pia, e coloque água limpa e fria, sem sabão.  
 Enxágue a mochila por completo. Repita essa etapa o quanto for necessário.

G  Pendure sua mochila para secar em um ambiente externo ou em uma área bem  
 ventilada, ao abrigo da luz direta do sol.

MalaS DE VIaGEM coM RoDaS

(Não mergulhe as mochilas de viagem na água com o Chassis com rodas High Road™).

A  Esvazie a mochila, incluindo restos de alimentos, sujeira ou derramamentos,  
 após cada viagem.

B  Limpe os zíperes regularmente, usando sabão leve, água morna e uma escova  
 suave. Isso ajudará a mantê-los em boa condição de uso.

C  Esfregue o exterior do chassis com um tecido ou esponja úmida.

D Limpe o tecido da mochila ao esfregar as manchas e a sujeira com água morna,  
 detergente leve e uma escova ou esponja macia. 

E  Use uma toalha molhada com água limpa, sem sabão, para remover todo o  
 resíduo de sabão na mochila.

F  Pendure sua mochila para secar em um ambiente externo ou em uma área bem  
 ventilada, ao abrigo da luz direta do sol.

PRoDUToS DE lIMPEZa REcoMEnDaDoS  
A Osprey recomenda os produtos Nikwax® para limpar sua mochila.  
Leia as instruções no rótulo com atenção antes de aplicar qualquer 
produto em sua mochila.

Tech Wash® – Use com água morna para lavar e limpar suas mochilas 
ou malas.

Tent & Gear Solar Proof® – Use este produto em spray para proteger suas mochilas 
da exposição aos raios UV e para melhorar a proteção contra água.
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MANUTENÇÃO DA MOCHILA/RESERVATÓRIO

RESERVATÓRIOS OSPRE Y
ManUTEnÇÃo PaDRÃo Do RESERVaTÓRIo

+   Nossa fórmula antibacteriana para reservatórios evita o crescimento da 
maioria dos fungos e bactérias.

+  Enxágue seu reservatório após o uso, para mantê-lo fresco, especialmente  
 depois de usar bebidas com açúcar.

+  Use periodicamente Hydraulics™ Cleaning Tablets da Osprey para limpar seu  
 reservatório.

+  Iodo ou outros comprimidos purificadores usados em seu reservatório  
 não afetarão a sua qualidade. Porém, esses comprimidos poderão manchar o  
 reservatório, com o tempo.

+  O congelamento de seu reservatório não afetará a sua qualidade. Porém, se  
 o reservatório estiver cheio de água, esteja ciente de que a água expande ao se  
 congelar, o que pode danificar seu reservatório se houver água em excesso.

+  NÃO coloque água fervente no reservatório. Isso poderá danificá-lo e anular sua  
 garantia.

+  Assista o vídeo “Cleaning an Osprey Hydraulics™ Reservoir” na página do  
 YouTube® da Osprey Packs.

coMo lIMPaR SEU RESERVaTÓRIo (coM hyDRaUlIcS™ clEanInG TaBlETS Da oSPREy)

A  Encha o reservatório com água morna, não use água sanitária ou água fervente.

B  Coloque um comprimido de limpeza no reservatório e feche-o.

C  Deixe o comprimido se dissolver por cinco minutos, com o reservatório deitado.

D  Agite o reservatório por trinta segundos, para misturar e espalhar a solução.

E  Feche o bico e agite o reservatório para remover o ar e encher a mangueira e o  
 bico do reservatório com a solução.

F  Aguarde 15 minutos e, depois, remova a solução do reservatório.

G  Enxágue o reservatório e o tubo com água fria e limpa.

H Pendure o reservatório para secar em uma área bem ventilada.

Para obter instruções completas sobre como limpar seu reservatório Osprey, 
assista “Cleaning an Osprey Hydraulics™ Reservoir” em youtube.com/ospreypacks.

coMo FaZER UMa lIMPEZa coMPlETa EM SEU RESERVaTÓRIo (coM hyDRaUlIcS™ 

clEanInG KIT Da oSPREy)

1   Enxágue o reservatório e encha-o com água morna e um detergente de louças 
suave; não use água sanitária ou água fervente.

2  Com a escova de limpeza grande do Hydraulics™ Cleaning Kit da Osprey, escove  
 o interior do reservatório.

3  Remova a mangueira do reservatório e o bico da mangueira e use a escova  
 pequena do Hydraulics™ Cleaning Kit da Osprey para escovar o interior da  
 mangueira.

4  Remova a tampa de silicone do bico e limpe os dois elementos com água morna  
 e sabão.

5 Enxágue o interior e o exterior do reservatório, a mangueira e o bico com água  
 limpa e fria.

6  Deixe a mangueira e o bico secarem em uma área bem ventilada.

7  Insira o suporte de secagem do Hydraulics™ Cleaning Kit da Osprey no  
 reservatório e pendure-o para secar em uma área bem ventilada.
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ACESSÓRIOS OSPRE Y   
Personalize e proteja sua mochila com a linha completa de acessórios da 
Osprey. Para ver a linha completa, visite sua loja Osprey local ou visite 

 ospreypacks.com.

ARRUME SUA MOCHIL A
Para obter mais conforto ao carregar sua mochila, arrume-a 
corretamente. Para obter mais informações, visite: ospreypacks.com/
PackTech/HowToPackYourPack

GAR ANTIA 
Na Osprey, a sustentabilidade é projetada em nossas mochilas, 
que são feitas para durar toda a v ida e contam com excelente 
garantia, não impor ta o quanto você use seu equipamento. V isite 
ospreypacks.com para saber mais.

DÚVIDAS?
Entre em contato com o Atendimento ao Cliente Osprey. Assistência 
verdadeira, de pessoas reais. Explore a aba de atendimento ao cliente 
em  ospreypacks.com.

oSPREy PacKS, Inc.  
115 PRoGRESS cIRclE   
coRTEZ, co 81321 EUa

866-284-7830


