
Филтрация на вода пазработена за 
космическа програма на NASA

Пречиства до 99.9% от 
бактерии,  вируси и др. Произведено в Германия Не съдържа BPA
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ОБЕМ: 7750 мл

ЖИВОТ НА ФИЛТЪРА:  Зависи от качеството на водата 

ТЕГЛО:  59 г

РАЗМЕРИ:  8.0 x 6.5 x 26.5 см
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ПРИЛОЖЕНИЕ НА БУТИЛКАТА С 
ФИЛТЪР DWETS

Благодарим Ви за доверието! Честита покупка на  бутилката с филтър DWETS!

При правилна употреба в съответствие с инструкциите на това ръководство, 

филтърът намалява до безопасни нива, намиращи се в природни води протозойни цисти 
и други видове опасни микроорганизми. Филтърът DWETS отговаря на микробиологични 
стандарти за редуциране на бактерии (99.9999% Klebsiella terrigena) и  протозойни цисти 
(99.9% Giardia and Cryptosporidium). 

Подобряване на вкуса и аромата на водата
Бутилката е идеална за туризъм, къмпингуване, рибари или пътуване в райони, където 
няма достъп до чиста питейна вода.

Дефиниции за вода използвани в това ръководство.
Природна вода >> Сладка вода от езера, язовири, потоци и др. подобни водоизточници. 
Филтрирана природна вода >>  Вода годна за пиене 
Обработена вода >> Ч ешмяна питейна вода или пречистена и химически обеззаразена 
вода.
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ
Неправилната употреба на филтъра DWETS  или пиене на   нефилтрирана вода може 
да доведе до инвазия на опасни микроби в организма и болести.
Стриктното спазване на препоръките в това ръководства намалява риска от 
заболяване при пътуване.

ОТГОВОРНОСТТА ЗА ОСУГУРЯВАНЕ НА ЧИСТА ВОДА Е ВАША.

Неправилната употреба на бутилката DWETS   или използване на повреден филтър 
води до заболявания и гастроенетерологични проблеми. 

Настоящото ръководство да се прочете внимателно и да се спазват описаните в него 
инструкции и препоръки.

> Бутилката DWETS  никога да не се използва за филтрация на морска и химически 
замърсена вода.

> Филтърът DWETS  не може да пречисти морска и химически замърсена вода, както 
и не премахва частици по-малки от  0.1  микрона.

> Бутилката да не се използва когато филтърът е замръзнал. Това може да доведе 
до безпрепятствено преминаване на микроби през филтъра.

> Неправилното завиване на капачката или повредената резба на капачката водят до 
течове и риск от разболяване.

> Филтрационната мембрана да не се пипа с ръце, да не се стиска( както е показано 
на рисунката на следващата страница). При отваряне и затваряне на бутилката 
филтърният патрон DWETS да не се пипа. Той трябва да е закрепен за капачката, 
внимателно да се постави в бутилката и капачката да се завие правилно.

> Докосване или стискане на филтъра DWETS  при отваряне и затваряне на 
бутилката може да доведе до повреда или скъсване на филтрационната мембрана, 
при което микроорганизмите ще заобикалят филтъра и водата може да бъде опасна 
за пиене. 
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ

> Стриктно да се спазват инструкциите за употреба когато бутилката се използва за 
природна вода. Да не се използва при повредени филтър и/или бутилка.

> Да не се допуска контакт на природна вода с части на бутилката, които са в контакт с 
филтрирана вода.

> С цел намаляване до минимум риска от заболяване природната вода не трябва да 
влиза в контакт с дюзата за пиене. Не споделайте бутилката с други хора.

> Да не се филтрират различни от вода субстанции. Това ще доведе до повреда на 
филтъра.

> Преди дългосрочно съхранение филтърът да се дезинфекцира за да се предотврати 
растежът на бактрии и образуване на мухъл.

> Винаги да се използва възможно най-чиста природна вода.

> Бутилката DWETS   да се използва внимателно и разумно. В ашата и на Вашето 
семейство безопасност зависят от Вашите решения!

.

> С цел удължаване живота на филтърния патрон, водата в бутилката да се разклаща 
на всеки 5  литра филтрирана вода.

> За по-дълго пътуване винаги носете резервен филтърен патрон DWETS. 

Настоящата инструкции да се прочете внимателно преди използване на бутилката
DWETS. Стриктно да се спазват всичките предупреждения в това ръководство. 
Неспазването на инструкциите може да доведе до излагане на вредни микроорганизми 
и заболявания.

Филтърът да не се 
докосва с ръце или 
инструменти.
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Да се прочете внимателно преди използване на бутилката DWETS.

При пътуване в чужбина, къмпингуване или туризъм съществува риск от дискомфорт 
причинен от обикновени гастрологични проблеми, като разстройство, както и серьозни 
заболявания причинени от протозойни цисти (Giardia, Cryptosporidium),  опасни вируси 
и бактерии.
Причиняващите тези заболявания микроорганизми могат да се намират в храната и 
водата.

Язовирите, реките, потоците, изворите и местните водоизточници могат да бъдат 
замърсени. Ето няколко полезни съвета при пътуване:

ʇʨʠ ʧʲʪʫʚʘʥʝ ʫʚʝʨʷʚʘʡʪʝ ʩʝ, ʯʝ ʭʨʘʥʘʪʘ ʝ ʜʦʙʨʝ ʦʙʨʘʙʦʪʝʥʘ. ʀʟʤʠʚʘʡʪʝ ръцете  ʠ 
ʧʨʝʜʠ ʜʘ ʙʝʣʠʪʝ плодове, зеленчуци. ʇʨʦʚʝʨʷʚʘʡʪʝ ʧʣʦʜʦʚʝʪʝ ʟʘ ʥʘʨʘʥʷʚʘʥʠʷ, ʧʨʝʟ 
ʢʦʠʪʦ ʙʠʭʘ ʤʦʛʣʠ ʜʘ ʩʘ ʥʘʚʣʝʟʣʠ ʦʧʘʩʥʠ ʤʠʢʨʦʙʠ. 

ʇʨʝʜʠ ʷʜʝʥʝ ʠʣʠ ʧʨʠʛʦʪʚʷʥʝ ʥʘ ʭʨʘʥʘʪʘ ʨʲʮʝʪʝ ʜʘ ʩʝ ʠʟʤʠʚʘʪ ʩʲʩ ʩʘʧʫʥ ( ʜʘ ʩʝ 
ʠʟʧʦʣʟʚʘ ʜʝʟʠʥʬʝʢʪʘʥʪ). Тъй като някои от инфекциите лесно се разпространяват 
между членовете на заедно пътуваща група подсещайте  за тези мерки Вашите 
спътници. Да не се споделят персоналните принадлежности като балсам за устни, 
прибори за хранене, бутилки за вода.

С бутилката DWETS да се филтрира водата не само за пиене. Водата използвана за 
миене на зъби, лице и други подобни също трябва да се пречиства съгласно 
настоящото упътване.

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
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ОСНОВНИ КОМПОНЕНТИ НА СИСТЕМАТА

(A) Дюза за пиене
(B) Предпазен капак
(C) Държач за бутилката
(D) Филтърен патрон
(E) Лента
(F) Бутилка без BPA
(G)Капачка

DA

DB

DC

DD

DE

DF

DG
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(2) Бутилката да се напълни с вода. Да се 
избира възможно най-добър източник като 
бистри реки, чисти езера или чешмяна 
вода. Да не се използва за морска или 
видимо много замърсена вода.
ВАЖНО: ВОДАТА ОТ ВЪНШНАТА СТРАНА НА 
БУТИЛКАТА ДА СЕ ИЗБЪРШЕ 

АКТИВИРАНЕ НА ФИЛТЪРА
Преди да се използва за пречистване на вода, филтърът DWETS трябва да бъде 
активиран, което е изключително лесно.  Капачката да се отвие, филтърният патрон да 
се постави на предназначеното за това място.

Активиране на филтърния патрон
Бутилката да се напълни с вода и да се обърне за ок. 3 минути. През филтъра DWETS да 
се източат около 250 мл вода, при което се отмиват частици от активен въглен.

КАК ДА СЕ ИЗПОЛЗВА 

(1) Капачката да се
отвие по посоката
обратна на
часовникова
стрелка.

(3) Капачката да се завие по
посока на часовникова стрелка.
Да се внимава за уплътнителите
на резбата. Филтърният патрон да
не се пипа.

(4) Да се отвори предпазния капак,
бутилката леко да се стиска, водата да
се пие.
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ПОЛЕЗНИ СЪВЕТИ
За удължаване на живота на филтъра, бутилката да се пълни с възможно най-
чиста вода. Да се избягва застояла вода и видимо много замърсена вода от 
области с животинска или човешка дейност.

ТЕСТ ЗА ЗДРАВИНА НА ФИЛТЪРА
Ако има подозрения за здравината и надеждността на филтъра препоръчваме той 
да се провери по следния начин:

Поддръжка на бутилката DWETS  за правилно функциониране на филтъра.

A) АКО ВОДАТА ИЗТИЧА В БЛИЗОСТ ДО КАПАЧКАТА
Капачката да се отвие и да се завие наново. Да се провери дали филтърният
патрон е позициониран правилно.

B) СМЯНА НА ФИЛТЪРНИЯ ПАТРОН
Капачката да се отвие, да се извади старият филтърен патрон и на неговото място
да се постави новият.
Да се провери дали новият филтърен патрон е здраво закрепен.

1. През филтъра да
се източи около 500
мл вода.

ЗАБЕЛЕЖКА: Този тест винаги да се провежда с влажен филтър.

АКО:
> въздухът не преминава
през филтъра = филтърът
е надежден

> въздухът преминава
през филтъра = филтърът
е повреден
ПОВРЕДЕНЯТ ФИЛТЪРД
А НЕ СЕ ИЗПОЛЗВА !
Филтърният патрон да се
смени!
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2. С духане
през устата
да се опита
вкарване на
въздух в
бутилката.
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ПОЛЕЗНИ СЪВЕТИ

C) КОГАТО ДЕБИТЪТ НА ВОДАТА Е НИСЪК ИЛИ БУТИЛКАТА СТАНЕ ТВЪРДА
ПРИ НАТИСК:

разклащане >> почистване >>

ЗАБЕЛЕЖКА: Филтърният патрон да не се изплаква хоризонтално под течаща 
вода. Ако описаните мерки не възвърнат проходимостта на филтър той трябва да 
бъде сменен с нов.

> При продължително пътуване винаги да се носи резервен филтърен патрон.

E) ЗАДЪРЖАН ВЪЗДУХ ВЪВ ФИЛТЪРА СЪЩО МОЖЕ ДА НАМАЛИ ДЕБИТА.
Бутилката да се напълни с малко количество вода, д а се зтвори и да се разклати.
Водата да се прекара през филтъра до освобождаване на въздуха.

РАЗКЛАЩАНЕ
Бутилката да се напълни с 
вода, да се разклати с цел 
премахване на замърсявания 
от повърхността на филтъра. 

ПОЧИСТВАНЕ
Филтърният патрон да се извади. Бутилката да 
се почисти.
ДА НЕ СЕ ДОПУСКА контакт на части от 
бутилката, през които минава вече филтрирана 
вода със замърсена вода.

ИЛИ

СЪХРАНЕНИЕ
( К ОГАТО БУТИЛКАТА НЯМА ДА СЕ ИЗПОЛЗВА ДЪЛГО ВРЕМЕ )

ДА СЕ ИЗВЪРШИ ДЕЗИНФЕКЦИЯ С ЦЕЛ ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА РАЗВИТИЕ НА 
МИКРОБИ ВЪРХУ ФИЛТЪРНИЯ ПАТРОН 

1) В съд да се налее 500 мл чиста вода и да се добави 1 таблетка за 
дезинфекция или 4 капки домакинска белина.

2) Приготвеният разтвор да се изсипе в бутилката, капачката да се завие.

3) Дезинфеционният разтвор да се излее през филтъра.

4) Всичките части на бутилката да се остави да изсъхнат преди изваждане на 
филтъра.

Забележка: Преди поновното използване на бутилката, да се промие с 2 литра 
вода за отстраняване на остатъци от дезинфектанта. 
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ЖИВОТ НА ФИЛТЪРА

Животът на филтъра зависи от качеството на филтрираната вода. За 
удължаване на живота на филтъра да се избира възможно най-чиста 
вода, бутилката редовно да се измива. Оптималното пречистване на 
вода се постига когато филтърният патрон се използва за филтрация 
на 300* литра вода или в продължение на 3 месеца. Филтърният 
патрон да се смени незабавно ако водата спре да преминава през 
него. Това е признак, че мрежата от филтърните влакна е запушена.

* Животът на филтъра зависи от качеството или количеството на пречистваната вода.
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ПОДМЯНА НА ФИЛТЪРНИЯ ПАТРОН
Резервни филтърни патрони както и бутилки  DWETS могат да се закупуват в 

онлайн магазина на адрес: 
www.pavirani.com

1) Капачката на бутилката да се отвие.

2) Да се извади износеният филтърен патрон.

3) Да се постави новият филтър и да се натисне за да се закрепи добре.

4) Капачката да се завие отново.

www.pavirani.com




