Vodní cestovní filtr Sawyer SELECT S1/S2/S3
Návod k použití
1. Otevřete PET uzávěr a láhev naplňte po rysku maximálního možného naplnění. Pokud láhev přeplníte,
přebytečnou vodu vylijte.
2. Našroubujte filtr Micro Squeeze na černé redukční víčko.
3. Promačkejte láhev alespoň 10 sekund z obou stran.
4. Otevřete uzávěr (pítko) nasazeného filtru a pijte rovnou z lahve, nebo vodu přefiltrujte do jiné nádoby. Po
hydratování by každá láhev měla být schopna vyprodukovat zhruba 590 až 600 ml pitné vody v závislosti na
tom, jak efektivně se vodu podaří vymáčknout z filtrační láhve.
Po

použití

Foam filtr láhev se musí skladovat s přístupem vzduchu, aby byla zajištěna její inzerovaná maximální životnost. Po
použití proto odšroubujte filtr a nechte láhev naplnit vzduchem. Pěnový foam filter v láhvi se bude postupně přirozeně
zmenšovat.

Skladování
Láhev se dá skladovat buď jen s Micro Squeeze filtrem, nebo k němu můžete přišroubovat přiložené krycí víčko.
Příslušné složky ve Foam filtru zabrání, aby se v ní vytvářely baktérie, či zápach. Neskladujte Váš filtrační systém
stlačený! Uložte Vaši láhev plně rozloženou, aby se zabránilo nežádoucímu zkrácení její životnosti. Pokud chcete Vaši
láhev vysušit z důvodů snížení váhy zavazadla - můžete tím ušetřit zhruba 29 gramů - nechte ji v suché místnosti s
odšroubovaným víčkem (pouze bílým), vlhkost se z ní časem sama odpaří. Mějte na paměti, že pokud láhev
nenecháte vyschnout, při dalším použití vyprodukuje mnohem méně pitné vody než normálně, vzhledem k tomu, že
pěna ve filtru je hydrofilní (přitahuje tekutinu) a bude si chtít část tekutiny uchovat, bez ohledu na to, jak silně na ni
budete tlačit. Po vyschnutí prosím zopakujte kroky pro první použití.

Čištění Micro Squeeze filtru
Pěnový Foam Filtr v láhvi má omezenou životnost, ale samotný Sawyer Micro Squeeeze Hollow Fibre Mebrane filtr je
možné pravidelně vymývat a používat opakovaně s životností až 378.000 litrů přefiltrované vody. Pravidelné zpětné
promývání filtru pomocí přiložené stříkačky zajišťuje udržení správného průtoku vody filtračním systémem.
A)Zpětné promývání filtru za pomoci stříkačky
Použijte část přefiltrované vody nebo použijte pitnou vodu z vodovodního řádu!
1. Sundejte pítko z Micro Squeeze - odšroubujte bílé víčko.
2. Umístěte a přidržte injekční stříkačku na tu stranu filtru, ze které pijete a silně protlačte čistou vodu zpětně skrz
filtr. Tento proces několikrát opakujte.
3. Poté filtr pročistěte i z druhé strany, aby se uvolnila případná špína. Poté opakujte proces zpětného promytí,
dokud není filtr úplně čistý a voda skrz něj neprotéká volně.
B) 
Zpětné promývání filtru za pomoci čistící redukce
1. Najděte čistou PET láhev, kterou bude možné našroubovat na Cleaning Coupling redukci.
2. Naplňte láhev čistou/filtrovanou vodou.
3. Sundejte z filtru Micro Squeeze bílé víčko s náustkem a našroubujte čistící redukci z jedné strany na filtr Sawyer
a z druhé strany na čistou PET láhev.
4. Otočte PET láhev vzhůru nohama a silně vodu promáčkněte skrz Micro Squeeze filtr. Opakujte tento proces,
dokud nebude filtr čistý a voda z něj nebude volně protékat.
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