Instrukcja
użytkowania

Filtry LifeStraw® kupisz w
sklepie internetowym

LifeStraw®

Filtry LifeStraw® oczyszczają wodę szybko i
łatwo. Nie wymagają użytkowania żadnych
źródeł zasilania i części zamiennych oraz są w
stanie przefiltrować co namniej 1000 litrów
wody przez cały okres żywotności. LifeStraw®
może być użytkowany do picia bezpośrednio
ze zbiornika wodnego, rzeki lub jeziora oraz z
pojemników takich jak butelka lub szklanka.
Jego lekka i prosta budowa sprawia, że
sprawdza się znakomicie podczas wycieczek,
podróży i biwakowania w miejscach gdzie
woda może być skażona obecnością bakterii i
pasożytów. LifeStraw® używa zaawansowanej
mikrofiltracji, która usuwa nawet 99.9999%
bacterii (np. Escherichia coli, Vibrio cholerae,
and Salmonella typhi) i 99.9% pierwotniaków
(np. Cryptosporidium parvum, Giardia
lamblia). LifeStraw® mocno ogranicza ryzyko
chorób takich jak biegunka, czerwonka i
Giardioza.

Historia LifeStraw®

Technologia LifeStraw® została stworzona w
2005r. jako awaryjne narzędzie do filtracji
zanieczyszczonej wody podczas klęsk
żywiołowych i jest obecnie używana na całym
świecie w produktach filtrujących. Technologia
okazała się również bardzo przydatna dla ludzi
żyjących w krajach rozwijających się, którzy
nie mają dostępu do wody zdatnej do picia.

Zastrzeżenia

LifeStraw S.A. wraz z podmiotami
stowarzyszonymi i firmami powiązanymi nie
ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek
szkody powstałe w wyniku stosowania
Lifestraw® dla celów innych niż dla których
jest wyraźnie przeznaczony, ani za
jakiekolwiek usterki wynikające z
nieodpowiedniego użytkowania filtra
Lifestraw®. Użytkownik powinien ściśle
przestrzegać zasad użytkowania i
bezpieczeństwa zawartych w niniejszej

instrukcji. Stwierdzona, mikrobiologiczna
skuteczność i wydajność Lifestraw® opiera
się na badaniach przeprowadzonych w
warunkach standardowych badań
laboratoryjnych; Więcej informacji na temat
wyników badań i warunków ich
przeprowadzania można znaleźć na
www.buylifestraw.com.
Skuteczność Lifestraw® może być
ograniczona przez warunki środowiskowe lub
higieniczne, które mogą przyczynić się do
ponownego skażenia wody po jej przejściu
przez filtr wewnętrzny produktu. Warunki te
obejmują, lecz nie są ograniczone do:
1. Używanie Lifestraw® brudnymi i
zanieszczyszczonymi bakteryjnie rękami
2. Umieszczenie Lifestraw® w ustach
zanieczyszczonych bakteriami
3. Zastosowanie Lifestraw® w zagęszczonym
środowisku wystepowania bakterii coli
4. Brak utrzymywania sterylne czystego
ustnika Lifestraw®

5. Udostępnianie Lifestraw® innym osobom
6. Użytkowanie lub wystawianie na działanie
wysokich albo niskich temperatur.
Przed użyciem Lifestraw® uważnie przeczytaj
instrukcję użytkowania i bezpieczeństwa.
LifeStraw® jest osobistym narzędziem do
filtracji i powinien być wykorzystywany
wyłącznie do filtrowania wody. Jakość
filtrowanej wody nie może być
zagwarantowana, jeśli produkt jest
wystawiony na działanie warunków innych niż
te, spotykane w trakcie normalnego
użytkowania. Aby zapobiec uszkodzeniom, nie
upuszczaj ani nie uderzaj filtrem Lifestraw® o
twarde powierzchnie. Nie wolno upuścić
produktu do zanieczyszczonej wody, ponieważ
może to spowodować skażenie membrany
filtrującej. Zawsze pozostawiaj nasadkę
ustnika nałożoną, gdy produkt nie jest
użytkowany. Przestań używać filtra Lifestraw®
jeżeli na korpusie zauwazysz pęknięcia, a

zwłaszcza na ciemnoniebieskiej dolnej części.
Korzystanie z filtra Lifestraw® oznacza, że
użytkownik akceptuje i zgadza się z
warunkami, zasadami użytkowania i
zastrzeżeniami.

Jak używać LifeStraw®
Rozpocznij użytkowanie
LifeStraw® poprzez
odłączenie obu zatyczek
zabezpieczających i zanurz
go w wodzie na 10 sekund.
Następnie weź 5 szybkich
łyków poprzez ustnik.

Jak czyścić LifeStraw®
Regularnie wydmuchuj
pozostałą wodę z filtra po
użyciu aby pozostał on
czysty i drożny.

Filtr LifeStraw® nie będzie w stanie filtrować
wody jeżeli jego okres przydatności do
użytkowania dobiegł końca. Brak możliwości
nabierania wody przez filtr wskazuje na to, że
jest on zużyty i należy go wymienić.
Przed pierwszym użyciem lub kiedykolwiek
kiedy filtr jest suchy, odłącz obie zatyczki i
włóż filtr do czystej wody (pozostawiając
ustnik poza powierzchnią wody) na 20 sekund
aby pozowlić wodzie oczyścić filtr. Następnie
weź 5 szybkich łyków aby poruszyć wodę. Po
powrocie z wycieczki opłucz filtr czystą wodą,
odłącz obie zatyczki i pozwól membranie
wyschnąć w bezpiecznym miejscu.

UWAGA

Picie nieoczyszczonej wody może narazić
użytkownika na szkodliwe mikroorganizmy i
zwiększyć ryzyko wystąpienia choroby
przewodu pokarmowego. Niewłaściwe
wykorzystanie filtra Lifestraw® zwiększa

ryzyko narażenia na działanie szkodliwych
mikroorganizmów i wystąpienia choroby
przewodu pokarmowego. Zmniejsz ryzyko
zachorowania, postępując zgodnie z
poniższymi instrukcjami bezpieczeństwa i
edukując się w temacie pozyskiwania czystej
wody z naturalnych źródeł.
Nigdy nie używaj Lifestraw® do filtrowania
wody morskiej lub zanieczyszczonej
chemicznie, w tym wody z terenów
wydobywczych lub w pobliżu dużych
gospodarstw rolnych.
NIE UPUSZCZAJ lub wywieraj nacisku na ten
produktu w jakikolwiek sposób. Celowe lub
przypadkowe uderzenie o twardą
powierzchnię może uszkodzić mechanizm
filtracji w filtrze Lifestraw® i uczynić ją
nieefektywną i bezużyteczną. Produkt nie
może być stosowany przez dzieci bez nadzoru
osoby dorosłej.
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