
Uživatelský návod 
Osprey Hydraulics™

Děkujeme že jste si 
koupili batoh Osprey 
s technologií Osprey 
Hydraulics™.  Díky naší 
posedlosti po detailech 
dostáváte plnohodnotný 
výrobek a je naším cílem 
aby jste pochopili naši filozofii a dokázali tak 
možnosti svého batohu využívat na 100%. 

Rezervoár HydraForm™
Součásti některých řad batohů

Rezervoár je vyroben 
ze dvou vrstev anatom-
icky tvarované plastové 
fólie mezi kterými je 
mezivrstva z nylonové 
tkaniny, která umožňuje 
, aby naplněný rezer-
voár kopíroval tvar ba-
tohu. Tímto je docíleno 
přesného, stabilního a 
příjemného nošení ba-
tohu. Kromě toho  je na rezervoáru pevné mad-
lo, které zajistí, že rezervoár zůstane na svém 
místě, i když je vak takřka prázdný.

Hydraform rezervoár obsahuje:
•	 Vnitřní úprava AquaGuard™ omezuje vznik 

mikrobakterií, tím zabraňuje vzniku plísní 
a omezuje zanášení vaku, hadice a náustku

•	 Uzavíratelný náustek se zabudovaným 

magnetem pro uchycení na popruh batohu 
Snímatelný náustek z hadice pro její 
snadnější čištění

•	 Uzávěr hrdla RapidFill™ pro snadnější 
naplnění

•	 Použitý materiál bez výhrady splňuje 
všechny hygienické předpisy – je zcela 
zdravotně nezávadný

•	 Neobsahuje BPA ani PVC
Poznámka: Rezervoár lze dokoupit i samostatně

Systém HydraLock™
Kompresní vnitřní 
prostor HydraLock™ 
pro umístění vašeho 
rezervoáru je kon-
struován tak, aby ob-
jem vašich věcí v bato-
hu neměl vliv na plný 
rezervoár. Účinně 
stlačuje rezervoár 
a zvyšuje tak průtok 
vody. Poskytuje také ideální místo pro to, aby 
rezervoár zůstal i přes změnu svého objemu na 
svém místě.

Vložení/Vyjmutí rezervoáru 
HydraForm™

Uvolněte sponu/y (u 
některých modelů 
jsou překryty klo-
pou na horní hraně 
batohu). Uchopte 
smyčku na uzávěru 
hrdla RapidFill™ a 

vyjměte rezervoár. Pro vložení rezervoáru 
zpět použijte rukojeť která je na vašem vaku.

Plnění rezervoáru 
HydraForm™

Uchopte držadlo jednou 
rukou a odšroubujte 
uzávěr hrdla RapidFill™ 
a naplňte rezervoár dle 
potřeby. Uzávěr hrdla 
poté našroubujte zpět 
na své místo a dobře 
utáhněte. 
Poznámka: Odstranění vzduchu 
z rezervoáru po naplnění vodou 
pomůže zabránit nadměrnému 
pohybu vody při jízdě. Proto 
podržte rezervoár vzhůru nohama, zmáčkněte náustek a stlačte 
rezervoár, dokud všechen vzduch nebude vypuštěn.

Úchyt helmy LidLock™

Všechny batohy Osprey mají úchyt helmy 
LidLock™, který se skládá s elastického pásku 
a klipu pro bezpečné a rychlé uchycení vaší 
helmy. Natáhněte úchyt helmy LidLock™. 
Úchyt LidLock™ ve svislé poloze protáhněte 
ventilační otvorem vaší helmy a přetočte jej do 
vodorovné polohy. Na druhé straně naleznete 
smyčku pro zvýšení, nebo snížení napětí pásku.
Opačným postupem helmu odepnete.

Péče o výrobek
Osprey doporučuje produkty společnosti 
Nikwax pro kompletní péči o batoh. 
 

Váš batoh je velice trvanlivý výrobek kon-
struovaný pro roky používání. Nicméně 
některé základní postupy zajistí to že váš 
batoh vydrží skutečně hodně dlouho

•	 Po každém výletě nezapomeňte svůj 
batoh důkladně vyčistit

Péče o rezervoár HydraForm™
Pro čištění rezervoáru Osprey 
HydraForm™ doporučujeme 
použití Osprey HydraForm™ 
čistící sady, která obsahuje čistící 
kartáč na rezervoár, kartáč na 
přívodní hadičku k náustku 
a ramínko pro snadné sušení 
rezervoáru.

•	 Vyjměte rezervoár HydraForm™ z batohu
•	 Zásobník ponořte do teplé mýdlové vody 

a důkladně vyčistěte rezervoár kartáčem 
•	 Opláchněte ho a za pomocí ramínka ho 

nechte pověšený vyschnou
•	 Pro skladování, nebo sušení nechte 

uzávěr hrdla rezervoáru otevřený

Čištění hadice rezervoáru:
•	 Uchopte jednou rukou náustek a druhou 

rukou hadičku
•	 Opatrně zatáhněte za náustek a vyndejte 

ho z hadičky
•	 Kartáčkem na přívodní hadičku ji za 

použití teplé mýdlové vody vyčistěte
•	 Propláchněte ji a znovu nainstalujte 

náustek

•	 Pokud je batoh mokrý nechte ho uschnou
•	 Uvolněte všechny popruhy
•	 Pokaždé ho umyjte
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