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MANUAL DE USUÁRIO

SÉRIE VOLT / VIVA

A Série Volt / Viva oferece características essenciais, bem como uma adaptação 

perzonalizável em um pacote resistente de tamanho único.

VOLT 75 VOLT 60 VIVA 65 VIVA 50
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CAR AC TERÍS TICAS COMPAR TILHADAS 
1 Bolso superior flutuante com pontos de fixação de rede

2  Cintas de compressão duplas superiores e inferiores 

3 Bolso com zíper superior 

4 Bolso grande frontal com trecho de rede

5 Painel duplo frontal com ligação em cascata

6 Duplas alças de ferramenta de gelo 

7 Compartimento saco de dormir com zíper e divisória removível 

8 Cintas de almofada de dormir removível 

9 Bolso de cintura com zíper 

10 Acessório de vara de caminhada Stow-on-the-Go™

11 Bolsos laterais com duplo acesso e trecho de rede

+ Manga de hidratação interna

+ Bolso de rede inferior com zíper

TECIDO
PRINCIPAL  210D Poliamida de Náilon Double Diamond

ÊNFASE   600D Pano de mochila

BASE   600D Pano de mochila
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RESUMO

V OLT 7 5 
HOMEM

ESPECIFICAÇÕES TAMANHO ÚNICO
Polegada cúbica 4577
Litros 75 
Lbs 4.06
Quilogramas 1.84
Polegadas 33a  x  14l  x  14c
Centímetros 85a  x  36l  x  36c

CARGA PARCIAL  30-50lb | 14-23 kg

V OLT 60 
HOMEM

ESPECIFICAÇÕES  TAMANHO ÚNICO
Polegada cúbica 3661
Litros 60
Lbs 3.92
Quilogramas 1.78
Polegadas 33a  x  14l  x  12c
Centímetros 85a  x  36l  x  30c

CARGA PARCIAL 30-50lb | 14-23 kg

V I VA 65 
MULHER

ESPECIFICAÇÕES  TAMANHO ÚNICO
Polegada cúbica 3967
Litros 65 
Lbs 3.92
Quilogramas 1.75
Polegadas 31a  x  14l  x  13c
Centímetros 78a  x  36l  x  35c

CARGA PARCIAL  30-50lb | 14-23 kg

V I VA 5 0 
MULHER

ESPECIFICAÇÕES  TAMANHO ÚNICO
Polegada cúbica 3051
Litros 50
Lbs 3.73
Quilogramas 1.69
Polegadas 31a  x  14l  x  12c
Centímetros 78a  x  36l  x  30c 

CARGA PARCIAL  30-50lb | 14-23 kg
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SUSPENSÃO
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LEVANTADORES DE 
CARGA

CINTA DE ESTERNO

ARNÊS

CINTA QUADRIL

QUADRO

PAINEL POSTERIOR

SUSPENSÃO
1 SUSPENSÃO LIGHT WIRETM 
 +   O quadro periférico LightWire™ 3.5mm efetivamente transfere a carga do 

arnês para a cinta quadril

 +  A placa estrutural HDPE de 1mm distribui carga de todo o painel posterior 
para o quadro periférico

2 PAINEL POSTERIOR AIRSCAPE™ 

 +   A espuma coberta por rede permite uma ventilação máxima, mantendo 
a carga perto do corpo 

3 ARNÊS DISTANCIADOR DE REDE

 +   Malha macia e acolchoada, sem bordas, oferece uma superfície de contato 
macia e respirável, bem como um suporte de grande carga

 +   Cinta ajustável de esterno com apito de resgate

  
4 CINTA QUADRIL DISTANCIADORA DE REDE FIT-ON-THE-FLY™

 +   Cinta ajustável para um perfeito encaixe de forma a transportar 
confortavelmente

 +   Malha macia e acolchoada, sem bordas, oferece uma superfície de contato 
macia e respirável

 + Estrutura interna rígida para suporte de grande carga 
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DIMENSIONAMENTO / ADAPTAÇÃO

VOLT – DIMENSIONAMENTO HOMEM

TORSO O/S 17-23" / 43-58.5 cm

CINTA QUADRIL O/S 29-51" / 74-130 cm

VIVA – DIMENSIONAMENTO MULHER

TORSO O/S 14-20" / 35.5-51 cm

CINTA QUADRIL O/S 27-49" / 70-125 cm

INSTALAÇÃO DE VOLT / VIVA

Para ajustar a Volt/ Viva, primeiro carregue o pacote com 10-20 lbs/4-9 kg para 
simular uma mochila lotada no percurso. Antes de colocar a mochila nas costas 
para ajustar, afrouxe completamente as cintas do quadril, do arnês, carga de 
levantadores e cintas do esterno.

AJUSTE DE TORSO

O painel posterior do arnês deve combiner com o comprimento do seu torso, 
a medida da parte superior dos seus ossos do quadril (sua crista ilíaca) até à base 
do pescoço (sua vértebra C7). Uma boa adaptação será evidente tanto em uma 
distribuição de carga, como em um ajuste da cinta. 

CRISTA ILÍACAVÉRTEBRA C7 

A  Identifica as duas fendas ajustáveis em velcro no painel 
posterior, com as setas prateadas a pontar para cima. 

B  Deslize a sua mão entre o estriado e acolchoado painel 
posterior e a alça do arnês, separando o fecho de velcro.

C  Deslize o arnês para cima ou para baixo ao longo dos trilhos 
LightWire™ para conseguir um comprimento do torso 
apropriado. 

D  Para torsos menores (Volt: 17-19”; Viva: 14-16”), puxe 
o arnês totalmente para fora da ranhura superior e 
insira-o na ranhura inferior, indicada pela seta prateada 
inferior.

E  Existem duas opções de bloqueio para elevação de carga de 
escada. Correspondem à configuração do painel posterior 
mais baixo, para a mais baixa elevação de carga de escada.

CONTINUAÇÃO DE AJUSTE DE TORSO
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DIMENSIONAMENTO / ADAPTAÇÃO
COLOCAR A MOCHILA

A Cinta de quadril
+   Com a mochila nas costas, puxe as cintas de quadril através da sua anca 

e fivela.
+  Aperte a cinta quadril firmemente, mas de forma confortável
+  A seção acolchoada da cinta quadril deve estar envolvida em torno dos seus 

quadris. Se for necessário mais espaço, desprenda o fecho de velcro no sistema 
Fit-on-the-Fly™. Estenda a seção acolchoada. Certifique-se de pressionar 
firmemente para reativar o fecho de velcro, depois de ter puxado o enchimento 
adicional no lugar. Essas extensões estão em ambos os lados da cinta quadril.

B Arnês de Ombro
+ Aperte as cintas do arnês de ombros, puxando para baixo e para trás.
+  Encontre o jugo do arnês ou o local onde as cintas do arnês se reunem, perto do 

pescoço do usuário. O jugo deve ser 2"/5 cm abaixo da vértebra C7. A vértebra 
C7 pode ser localizada, inclinando a cabeça para baixo, de forma e encontrar 
o osso que se projeta na base do pescoço.

C Levantadores de Carga
+  Ajuste os levantadores de carga sobre o arnês de ombro para transferir o peso 

para cima dos ombros.

D Cinta de Esterno
+ Afivele a cinta de esterno sobre o seu peito, cerca de 2”/5 cm abaixo da clavícula.

CINTA QUADRIL FIT-ON-THE-FLY™
75L / 65L / 60L / 50L
A almofada da cinta quadril Fit-on-the-Fly™ estende-se até 6”/15 cm para se 
acomodar a diferentes tamanhos de quadril e para fornecer um ajuste personalizado. 
Para ajustar a cinta quadril:

A  Localize o ícone de ajuste sobre a cinta quadril e deslize uma mão entre a cinta 
quadril fixa e a almofada ajustável, para separar o fecho de velcro. 

B  Deslize a almofada de inserção da cinta quadril para a posição desejado, de forma 
a que se envolva em torno das suas ancas.

C Pressione firmemente para reativar o fecho de velcro. 
D  Estenda as almofadas à mesma distância em ambas as alas da cinta quadril, para 

que o peso da mochila seja distribuido uniformemente.

Uma vez ajustada, with com a mochila nas suas costas, prenda a fivela da cinta 
quadril sobre as suas ancas e aperte a mesma.

B

A

C

D

AJUSTE ESPECÍFICO DAS MULHERES
+   A forma da mochila é mais estreita e profunda, permitindo maior liberdade de 

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

+   O arnês de ombro é projetado com curvas diferentes para criar um ajuste 
anatômico em um pescoço, ombro e peito de mulher.

+   Os quadris das mulheres são conicamente moldadas, com uma grande 
diferença entre as medições da cintura e do quadril. As cintas quadril são 
moldadas e inclinadas para se acomodarem a esta diferença, que permite um 
suporte e uma transferência de carga mais confortável.
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CARACTERÍSTICAS DETALHADAS

TAMPA SUPERIOR FLUTUANTE
75L / 65L / 60L / 50L

A tampa superior flutuante pode ser estendida para aceitar cargas 
superdimensionadas.

CINTAS DE COMPRESSÃO
75L / 65L / 60L / 50L

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.

CINTA DE COMPRESSÃO INTERNA
75L / 65L / 60L / 50L
Uma vez que a sua mochila esteja carregada, aperte 
a cinta de compressão interna vermelha para 
estabilizar a carga.

MANGA DE RESERVATÓRIO INTERNO
75L / 65L / 60L / 50L
Uma manga de reservatório interna está localizada no corpo principal da mochila, 
permitindo um fácil carregamento/descarregamento de um reservatório 
de hidratação. Colocar o seu reservatório dentro da manga ajuda a fornecer 
a distribuição de peso adequada, quando está carregando a sua mochila.
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CARACTERÍSTICAS DETALHADAS

FIXAÇÃO DE FERRAMENTA DE GELO
75L / 65L / 60L / 50L
Os laços duplos da ferramenta de gelo fornecem uma ferramenta segura de fixação 
e transporte.

A  De cima, deslize o eixo da ferramenta através do topo do laço da ferramenta de 
gelo e levante o eixo em direção ao topo da mochila.

B Fixe o eixo da ferramenta de gelo com a cinta de compressão da tampa superior.
C  Outra opção é manipular um laço de circunferência de engate ou uma tira de 

tecido de velcro.
D Inverta para remover.

CINTAS DA ALMOFADA DE DORMIR REMOVÍVEL
75L / 65L / 60L / 50L
As cintas da almofada de dormir permitem uma fixação rápida e segura de 
equipamentos externos. Podem ser totalmente removidos para salvar peso.

FIXAÇÃO DE VARA DE CAMINHADA STOW-ON-THE-GO™
75L / 65L / 60L / 50L
O acessório de vara de caminhada Stow-on the-Go™ da Osprey está 
projetado para se anexar e carregar rapidamente a vara de caminhada, 
enquanto usa uma mochila.

A Ajuste as varas de caminhada para o seu comprimento mínimo.
B  Localize o laço elástico no lado esquerdo inferior da mochila. 

Enquanto puxa o laço para fora da mochila, insira a extremidade da 
cesta das varas de caminhada dentro do laço. 

C  Sobre a cinta de arnês esquerdo, localize o ícone da vara de 
caminhada. Puxe o cordão para abrir, coloque as pegas das varas no 
laço e aperte com o cordão de bloqueio para segurar. 

D Inverta estes passos para remover as varas de 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

+   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 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.
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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
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