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Produkt wytworzony przez: 

VESTERGAARD S.A. 

Place St-Francois 1 

CH-1003 Lozanna, 

Szwajcaria 

 www.lifestraw.com 



Rysunek 1 

 

1. Górna przykrywka 

2. Górna zakrętka 

3. Wymienna kapsuła z włókna węglowego 

4. Dolna zakrętka 

5. Miękka butelka 

6. Strzykawka do płukania wstecznego 

 

  

WAŻNE 

Zawsze należy się upewnić, że pijemy z ustnika na górnej zakrętce. NIE NALEŻY PIĆ WODY Z DOLNEJ CZĘŚCI 

FILTRA. 



Kierunek picia wody 

 

 

LifeStraw Flex to 2-etapowy filtr do wody, który przekracza standard wody pitnej NSF 53 

dotyczący redukcji ołowiu, a także redukuje ilość chemikaliów oraz usuwa bakterie i 

pasożyty. Można go używać na 5 różnych sposobów: jako słomkę, wraz z dołączoną miękką 

butelką, lub dołączony do plastikowej butelki na wodę, jako torbę nawadniającą lub filtr 

grawitacyjny. 

Etap 1: Filtr membranowy z pustych włókien usuwa 00,000000% bakterii (E. Coli, itd.) oraz 

99,999% pierwotniaków (Giardia, Cryptosporidium, itd.). Żywotność: 2000 litrów (500 

galonów) 

Etap 2: Wymienna kapsuła z aktywowanego włókna węglowego redukuje ołów oraz chlor, 

poprawia smak, usuwa zły zapach oraz usuwa organiczne substancje chemiczne. Żywotność: 

100 litrów (25 galonów) 

---Elementy produktu--- 

Zobacz Rysunek 1 

---Pierwsze użycie--- 



Przed pierwszym użyciem 

LifeStraw Flex, otwórz górną i 

dolną zakrętkę i wypłucz 

wszystkie części czystą wodą. 

Zamontuj elementy 

ponownie, po czym LifeStraw 

Flex jest gotowy do użycia. 

 

Filtr etapu 1 LifeStraw Flex nie będzie już filtrował wody kiedy produkt osiągnie koniec 

swojego okresu żywotności. Niezdolność do picia wody przez LifeStraw Flex może wskazywać 

na to, że filtr membranowy z włókna osiągnął maksymalny poziom pojemności. 

 



Codzienne użytkowanie miękkiej butelki 

1. Napełnij miękką butelkę wodą do poziomu maksymalnego. 

2. Wkręć filtr do miękkiej butelki i go dokręć. 

3. Otwórz górną zatyczkę, naciśnij butelkę, aby napić się czystej wody. 

Codzienne użytkowanie filtra grawitacyjnego 

1. Przetnij wąż filtra grawitacyjnego. 

2. Włóż oba końca filtra do węża (zwróć uwagę na ułożenie filtra pod kątem kierunku 

picia wody) 

3. Napełnij torbę wodą. 

Codzienne użytkowanie torby nawadniającej  

1. Przetnij wąż torby nawadniającej. 

2.  Włóż oba końca filtra do węża (zwróć uwagę na ułożenie filtra pod kątem kierunku 

picia wody) 

3. Napełnij torbę wodą i pij z niej normalnie poprzez ustnik. 

Codzienne użytkowanie butelki plastikowej 

1. Przykręć dolną zakrętkę do nakładki dowolnej standardowej butelki plastikowej 

2. Otwórz górną zatyczkę na górnej zakrętce – możesz już pić przefiltrowaną wodę 

Codzienne użytkowanie jako słomka 

1. Otwórz górną zatyczkę na górnej zakrętce 

2. Umieść dół filtra w źródle wody 

3. Rozkoszuj się przefiltrowaną wodą. 

Czyszczenie 

Przestrzegaj poniższej procedury czyszczenia tak często jak to możliwe. Co najmniej dwa razy 

dziennie podczas użytkowania. Dzięki temu filtr się nie zatka i usuniesz wszelkie uwięzione 

cząsteczki. Prawidłowa konserwacja oraz użytkowanie pomoże wydłużyć żywotność produktu. 

 



Kapsuła z włókna węglowego 

powinna być wymieniana co 100 

litrów (25 galonów). 

Krok 1: Odkręć górną zakrętkę i 

wyjmij zużytą kapsułę z włókna 

węglowego. 

Krok 2: Przepłucz nową kapsułę z 

włókna węglowego pod bieżącą 

wodą. Następnie włóż go 

wpychając go do górnej zakrętki aż 

wskoczy na swoje miejsce.  

Krok 1: Włóż strzykawkę 

do górnej zakrętki. Zanurz 

dół filtra w wodzie (może 

to być brudna woda). 

Krok 2: Pociągnij górną 

część strzykawki. Napełni 

się ona przefiltrowaną 

wodą prosto z ustnika. 

Krok 3: Naciśnij 

strzykawkę napełnioną 

wodą, aby przepłukać filtr.  

Przechowywanie przez dłuższy okres czasu 

Przed schowaniem LifeStraw Flex, upewnij się, że wykonasz ponownie procedurę czyszczenia, 

aby upewnić się, że nadmiar wody został usunięty. Jeśli w zamkniętej butelce zostanie woda, 

może ona zapleśnieć. 

Po dłuższym okresie przechowywania, powtórz procedurę przed pierwszym zastosowaniem 

przed ponownym użyciem produktu. 

Wymiana kapsuły węglowej 

 

Rozwiązywanie problemów 

Problem: Woda nie przepływa przez filtr, wydaje się, że się zatkał. 

W filtrze mogło utknąć powietrze, jeśli był on przechowywany przez dłuższy okres czasu. Użyj 

dostarczonej strzykawki i przestrzegaj procedury czyszczenia, aby odetkać filtr. Jeśli nie masz 

przy sobie strzykawki, spróbuj przedmuchać przez filtr powietrze, aby usunąć uwięzione 

powietrze. W filtrze mogły również utknąć duże cząstki brudnej wody. W takiej sytuacji, 

rozpuść 1 łyżeczkę komercyjnej roztworu chloru (zwykłego wybielacza) w 500 ml wody. Wyjmij 

kapsułę z włókna węglowego i namocz filtr w przygotowanym roztworze czyszczącym przez 

całą noc. Przepłucz filtr dokładnie czystą wodą przed użyciem. 

Problem: Woda, którą piję z LifeStraw Flex, ma zły smak lub brzydki zapach.  



Aby rozwiązać ten problem, zastosuj bardziej dokładną procedurę czyszczenia: rozpuść 2,5 ml 

wybielacza w pojemniku wypełnionym wodą. Upewnij się, że wyjąłeś kapsułę z włókna 

węglowego z filtra. Umieść filtr w pojemniku z roztworem i zostaw go na całą noc. Upewnij 

się, że po tej procedurze dokładnie wypłuczesz filtr, aby pozbyć się pozostałości smaku chloru. 

Problem: Z filtra w okolicy ustnika wydobywa się nieco wody. 

Upewnij się, że uszczelka silikonowa została poprawnie założona na górną i dolną zakrętkę. 

Jeśli spomiędzy filtra i pojemnika na wodę wydobywa się nieco wody (butelka miękka, butelka 

plastikowa, torba nawadniająca lub torba grawitacyjna), NIE NALEŻY PIĆ TEJ WODY. Woda, 

która nie zostanie przefiltrowana nie jest zdatna do picia. Dokręcenie filtra powinno rozwiązać 

ten problem. 

Zrzeczenie się odpowiedzialności 

Vestergaard S.A. oraz jednostki stowarzyszone i firmy powiązane nie ponoszą 

odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikające ze stosowania LifeStraw do celów innych 

niż te zgodne z przeznaczeniem, ani za jakiekolwiek wadliwe działania wynikające z 

niezdolności użytkownika LifeStraw do ścisłego przestrzegania informacji dotyczących 

użytkowania i bezpieczeństwa zawartych w niniejszej instrukcji. 

Stwierdzona wydajność mikrobiologiczna i długowieczności LifeStraw jest przeprowadzana w 

standardowych badaniach laboratoryjnych; więcej informacji na temat wyników testów oraz 

warunków można znaleźć na www.lifestraw.com. 

Efektywność LifeStraw może być ograniczona przez warunki środowiskowe lub higieniczne, 

które mogą się przyczynić do ponownego skażenia wody po jej przefiltrowaniu w 

wewnętrznym filtrze produktu. Warunki te obejmują, ale nie ograniczają się do: 

1. Użytkowania LifeStraw brudnymi rękami lub rękami skażonymi bakteriami. 

2. Wkładanie LifeStraw do ust skażonych bakteriami. 

3. Stosowanie LifeStraw w środowisku skażonym bakteriami coli. 

4. Nieutrzymanie ustnika LifeStraw w stanie sterylnym. 

5. Użytkowanie LifeStraw przez dwie osoby. 

6. Stosowanie lub ekspozycja na ekstremalne temperatury ciepła lub zimna. 

Przed użyciem LifeStraw Flex należy dokładnie zapoznać się z tymi informacjami dotyczącymi 

użytkowania i bezpieczeństwa. LifeStraw Flex to osobiste urządzenie do filtrowania wody i 

powinno być używane wyłącznie do tego celu. 

Jakość przefiltrowanej wody nie jest gwarantowana, jeśli produkt zostanie poddany 

warunkom innym niż te podczas normalnego użytkowania. Aby zapobiec pęknięciu, nie upuść 

ani nie uderz LifeStraw Flex of twarde przedmioty. Nie upuszczaj produktu do zanieczyszczonej 

wody, ponieważ może to spowodować skażenie ustnika. 



Użytkowanie LifeStraw Flex sugeruje, że zgadzasz się z tymi warunkami oraz zrzeczeniem się 

odpowiedzialności.  

UWAGA 

Picie nieprzefiltrowanej wody lub nieprawidłowe użytkowanie LifeStraw Flex może 

wyeksponować Cię na szkodliwe mikroorganizmy i zwiększyć ryzyko chorób układu 

trawiennego. Zmniejsz ryzyko choroby poprzez przestrzeganie instrukcji bezpieczeństwa i 

poprzez dokształcanie się w kwestii bezpieczeństwa wody pitnej. 

 

 

 

NIE UPUSZCZAJ ani nie wywieraj ciśnienia na ten produkt w jakikolwiek sposób. Wywieranie 

wpływu celowego lub bezcelowego tym produktem na powierzchnię stałą może spowodować 

uszkodzenie mechanizmu filtrującego LifeStraw Flex, przez co będzie on bezużyteczny i nie 

będzie nadawać się do użytku. Nie używaj tego produktu do picia wody w temperaturze 

wyższej niż 60oC. Produkt ten nie może być używany przez dzieci poniżej 5 roku życia bez 

nadzoru osoby dorosłej. 

Nigdy nie używaj LifeStraw Flex z wodą, która może być skażona 

wodą półsłoną lub wodą morską. 


