
    Instrukcja obsługi 

LifeStraw/ Personal 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produkt wytworzony przez: 

VESTERGAARD S.A. 

Place St-Francois 1 

CH-1003 Lozanna, 

Szwajcaria 

 www.lifestraw.com 
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WYŁAPUJĄ 

BAKTERIE I 

PIERWOTNIAKI  
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UŻYTKOWANIE 

1. Przygotowanie: Przygotuj filtr poprzez otwarcie dolnej zatyczki i pozostawienie słomki 

w wodzie na 20 sekund. 

2. Picie: Otwórz górną zatyczkę i weź 5 szybkich łyków, aby woda zaczęła przepływać. 

3. Płukanie wsteczne: Regularnie przedmuchuj powietrze przez produkt LifeStraw po 

piciu, aby filtr był czysty i się nie zatykał. Zamknij obie zakrętki, jeśli go nie używasz. 

 

W celu uzyskania instrukcji dotyczących długoterminowego przechowywania, odwiedź stronę 

www.lifestraw.com/howitworks 

WSKAZÓWKI 

Sprawdź swój sprzęt przed użyciem! Postępuj zgodnie z instrukcjami przed pierwszym 

użyciem, aby mieć pewność, że produkt LifeStraw działa zgodnie z oczekiwaniami.  

Wolny przepływ wody? Wdmuchnij powietrze przez ustnik, aby usunąć potencjalne 

pęcherzyki powietrza w membranie.  

Uwaga: LifeStraw Go nie będzie już filtrować wody kiedy produkt osiągnie koniec swojej 

żywotności. Niezdolność do picia wody przez słomkę oznacza, że produkt powinien zostać 

wymieniony. 

Pytania? Skontaktuj się z nami przez info@lifestraw.com – służymy Ci pomocą! 

Zrzeczenie się odpowiedzialności 

Vestergaard Frandsen Inc. oraz jednostki stowarzyszone i firmy powiązane nie ponoszą 

odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikające ze stosowania LifeStraw Go 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, chemiczna 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 ustnika brudnymi/skażonymi rękami. 

2. Nieutrzymanie czystości ustnika i wnętrza. 

3. Kontynuowanie użytkowania produktu wbrew zaleceniom producenta. 

4. Używanie filtra w przypadku pęknięcia plastiku. 



5. Użycie lub ekspozycja na wysokie temperatury (temperatury wyższe niż 140oF/60oC) 

lub niskie temperatury (poniżej 32oF/0oC).  

Przed użyciem produktu LifeStraw należy dokładnie zapoznać się z tymi informacjami 

dotyczącymi użytkowania i bezpieczeństwa. LifeStraw to osobiste urządzenia do filtrowania 

wody i powinny być one używane wyłącznie do tego celu. Jakość przefiltrowanej wody nie jest 

gwarantowana, jeśli produkt zostanie poddany warunkom innym niż te podczas normalnego 

użytkowania. Użytkowanie LifeStraw sugeruje, że zgadzasz się z tymi warunkami oraz 

zrzeczeniem się odpowiedzialności.  

UWAGA 

Picie nieprzefiltrowanej wody może wyeksponować Cię na szkodliwe mikroorganizmy i 

zwiększyć ryzyko chorób układu trawiennego. Nieprawidłowe użytkowanie LifeStraw zwiększa 

ryzyko ekspozycji na szkodliwe mikroorganizmy i zwiększa ryzyko choroby układu 

trawiennego. Zmniejsz ryzyko choroby poprzez ścisłe przestrzeganie tych instrukcji 

bezpieczeństwa oraz dokształcenie się w kwestii bezpieczeństwa wody poza szlakiem. 

Nigdy nie używaj LifeStraw do filtrowania wody morskiej ani wody skażonej chemicznie, w tym 

wody ze stawów osadowych lub z dużych operacji rolniczych. Przepłucz butelkę i górną 

zakrętkę czystą wodą przed pierwszym użyciem. 

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, przez co będzie on bezużyteczny i nie będzie 

nadawać się do użytku. Produkt ten nie może być używany przez dzieci poniżej 5 roku życia 

bez nadzoru osoby dorosłej. 

DZIELENIE SIĘ 

Poprzez zakup dowolnych produktów LifeStraw, część z dochodów jest przeznaczana na 

przekazanie filtrów oczyszczających wodę LifeStraw szkołom, które potrzebują czystej wody. 

Fundusze wspierają również wszechstronną edukację zdrowotną, kwartalne wizyty kontrolne, 

oraz rutynową konserwację, która zapewnia, że filtry te są używane właściwie i mają 

prawdziwy, trwały wpływ na zdrowie dzieci w szkole. Jako jeden z największych inwestorów 

czystej wody dla szkół na całym świecie, upewniamy się, że wypełniamy nasze zobowiązania 

wobec klientów LifeStraw, narażonych społeczności i partnerów globalnych.  


