
INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

LifeStraw Personal - osobisty filtr do wody

Wielofunkcyjny filtr do wody z elastyczną butelką
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Sposób użycia

Przygotowanie do użycia
Przygotuj filtr do użycia otwierając dolną zatyczkę i
umieszczając go w wodzie na 20 sekund.

Picie

Otwórz górną zatyczkę i pięciokrotnie zassij intensywnie wodę
ustami, aby woda zaczęła płynąć przez filtr.

Przedmuchiwanie

Regularnie przedmuchuj filtr LifeStraw ustami po każdym
użyciu, aby pozostał czysty i nie zatykał się. Po użyciu zamknij
obie zatyczki.

Instrukcje czyszczenia i przygotowywania filtra do długotrwałego przechowywania znajdują
się tutaj.

Porady
Przetestuj filtr przed pierwszym użyciem w terenie. Użyj filtra pierwszy raz zgodnie z
instrukcją, aby upewnić się, że działa zgodnie z oczekiwaniami.

Woda wolno przepływa przez filtr? Spróbuj przedmuchać go, by usunąć bąbelki powietrza z
włókien z półprzepuszczalnej membrany.

Uwaga: Filtr LifeStraw nie będzie filtrować wody, gdy zakończy się okres jego zdolności do
pracy. Brak możliwości zassania wody przez filtr oznacza, że należy go wymienić.

Pytania? Odezwij się na support@lifestraw.com. Jesteśmy po to, by pomagać!

Zastrzeżenia
Vestergaard Frandsen Inc. i firmy powiązane nie będą odpowiedzialne za żadne
uszkodzenia lub straty wynikające z lub spowodowane przez używanie filtrów LifeStraw do
innego celu, w jakim zostały jasno przewidziane, ani za awarie lub uszkodzenia wynikające z
braku stosowania się do wytycznych zawartych w instrukcji i informacji odnoszących się do
bezpieczeństwa użytkowania. Deklarowana skuteczność usuwania zanieczyszczeń oraz
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żywotność filtra odnosi się do standardowych warunków laboratoryjnych; więcej informacji
na temat wyników i warunków testów znajduje się na stronie www.lifestraw.com .
Efektywność filtrów LifeStraw może być ograniczana przez środowiskowe lub higieniczne
uwarunkowania, które mogą przyczynić się do powtórnego skażenia wody po przejściu
przez filtr. Do tych warunków mogą zależeć między innymi:

1. dotykanie ustnika brudnymi lub skażonymi dłońmi,
2. nieutrzymywanie czystego ustnika i obudowy filtra,
3. używanie filtra po upływie okresu jego żywotności,
4. używanie filtra, jeśli plastik posiada pęknięcia,
5. użycie w bardzo wysokich temperaturach (powyżej 60°C), w warunkach zamarzania

lub ujemnych temperaturach (poniżej 0°C).

Przeczytaj tę instrukcję dokładnie przed używaniem filtrów LifeStraw. LifeStraw jest
osobistym filtrem do oczyszczania wody i powinien być używany wyłącznie do tego celu.
Jakość wody oczyszczonej przez filtr może nie spełniać gwarantowanych parametrów, jeżeli
produkt poddany jest działaniu czynników innych niż wynikających z normalnego
użytkowania. Używanie przez Ciebie filtrów LifeStraw oznacza, że akceptujesz powyższe
zasady, warunki i zastrzeżenia.

Uwaga
Picie nieuzdatnionej wody może wystawić Cię na kontakt ze szkodliwymi mikroorganizmami
i zwiększyć ryzyko infekcji układu pokarmowego. Niewłaście użycie filtrów LifeStraw
zwiększa ryzyko kontaktu ze szkodliwymi mikroorganizmami i infekcji układu pokarmowego.
Zmniejsz to ryzyko zachorowania spełniając dokładnie warunki użycia opisane w instrukcji i
edukując się na temat bezpieczeństwa ujęć wody w terenie.

Nigdy nie korzystaj z filtrów LifeStraw do filtrowania wody morskiej lub zanieczyszczonej
chemicznie, w tym wody ze stawów do zrzutu wody z kopalni, albo z okolic dużych upraw
rolniczych. Przed pierwszym użyciem w terenie umyj filtr i górną zatyczkę w czystej wodzie.

NIE UPUSZCZAJ filtra ani nie poddawaj go naciskom w żaden sposób. Przypadkowe lub
celowe uderzenie produktu o twardy obiekt może uszkodzić elementy filtrujące wewnątrz
LifeStraw i sprawić, że nie będzie on filtrował wody. Produkt nie może być używany przez
dzieci bez nadzoru dorosłych.
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