Filtr Katadyn Drip Ceradyn
nr art. 2110070
Filtr Katadyn Drip Gravidyn
nr art. 2110080
Dziekujemy za zakup filtra do wody Katadyn Drip. Filtr ten spełnia branżowe normy co do eliminacji
bakterii (99,9999%) i pierwotniaków takich jak Giardia i Cryptosporidium (99,9%) z wody pitnej.

CZYSZCZENIE
Gdy spada ciśnienie filtrowanej wody, należy rozkręcić filtr i wyczyścić go załączoną gąbką. Nie
używać mydła ani detergentów.
Po czyszczeniu należy sprawdzić najwęższą średnicę elementu ceramicznego. Gdy bez trudu da się
na nią nasunąć wskaźnik pomiarowy, oznacza to, że trzeba wymienić element ceramiczny.
Stosować tylko oryginalne części zamienne. Po wymianie wkładu, pierwsze 4 l przefiltrowanej wody
należy wylać.
TRWAŁOŚĆ ELEMENTÓW FILTRA GRAVIDYN (CERAMIKA/WĘGIEL AKTYWOWANY)
Załączona naklejka ma przypominać o tym, kiedy wymienić elementy filtra. Należy na niej zanaczyć,
w jakim miesiącu trzeba dokonać wymiany. Termin ten przypada na sześć miesięcy po pierwszym
użyciu. Jeśli na element ceramiczny bez trudu da się nasunąć wskaźnik pomiarowy, trzeba wymienić
go od razu, nawet jeśli jeszcze nie minęło 6 miesięcy.
TRWAŁOŚĆ ELEMENTÓW FILTRA CERADYN (CERAMIKA)
Elementy ceramiczne filtra Ceradyn mogą być używane, dopóki ich średnica jest większa niż
średnica wskaźnika pomiarowego. Zależnie od jakości wody, mogą one przefiltrować do 150 tys.
litrów.
CZERWONA ZATYCZKA
Jeśli do wymiany kwalifikuje się tylko jeden z elementów filtra, można go wyjąć i zatkać dziurę po
nim czerwoną gumową zatyczką. Filtr Drip może być wtedy używany z dwoma pozostałymi
elementami, dopóki nie wstawi się części zamiennej. Zatyczki należy używać tylko przejściowo.
Do transportu należy filtr rozkręcić, a wszystkie elementy zapakować osobno, aby ochronić je przed
uszkodzeniami.
UWAGI
Przy dłuższym nieużywaniu (ponad 2 dni) należy wysuszyć elementy filtra na powietrzu.
Pojemnik i elementy filtra czyścić co najmniej raz w miesiącu.
Nie narażać filtra na bezpośrednie działanie słońca.
Pęknięte elementy filtra nie spełniają swojej roli i muszą ulec wymianie.
Katadyn nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i szkody związane z nieprawidłowym lub
niezgodnym z instrukcją używaniem filtra.

MONTAŻ
Użytkowanie modelu Drip nie jest zanadto skomplikowane. Jednakże dla zapoznania się z jego
obsługą należy wypróbować go przed pierwszym użyciem.
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Przepłukać oba plastikowe zbiorniki
Zamontować elementy filtra. Założyć uszczelki po stronie brudnej wody, przykręcić nakrętki
po stronie czystej wody. Nie dokręcać nakrętek zbyt mocno.
Zamontować kran wylotowy: założyć uszczelki wewnątrz i na zewnątrz zbiornika i dokręcić
nakrętkę.
Przed pierwszym użyciem przepuścić przez filtr 4 l wody, by pozbyć się nieszkodliwego
pyłu ceramicznego (Ceradyn i Gravidyn) i węglowego (Gravidyn)
Aby przyspieszyć wypływ wody, należy zmoczyć elementy filtra w górnym zbiorniku. Należy
przy tym uważać, by wypływ z filtra pozostał suchy.
Filtr jest gotowy do użycia.

GWARANCJA
Mikrofiltr Katadyn Drip jest objęty gwarancją na okres dwóch lat, licząc od daty zakupu. Gwarancja
obejmuje wady wykonawstwa oraz materiału. Wszelkie usterki techniczne należy niezwłocznie
przedstawić sprzedawcy albo zgłosić się bezpośrednio do Katadyna pod nr. tel. +41 44 839 21 11.
Producent zobowiązuje się naprawić lub zastąpić wadliwy produkt innym. Prosimy o zachowanie
paragonu z datą zakupu, który jest niezbitym dowodem w czasie objętym gwarancją.
Kontakt międzynarodowy
Katadyn Products Inc.
Pfaeffikerstrasse 37, 8310 Kemptthal / Switzerland
info@katadyn.ch/www.katadyn.com
Import i dystrybucja
POLANA
02-309 Warszawa, ul. Słupecka 10
tel. 022 403 38 03, e-mail:biuro@polana.pl

