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rúčka pumpy
(bajonetový uzáver)

odnímateľná pumpa
pre ľahké dopĺňanie
vody

rukoväť kanistra

kohútik

výstup,
(možné napojenie...)

telo kohútika

15nm ultrafiltračné
membrány

ochranná sieťka

predpríprava
na upevnenie
do vozidla, atď.

ochranný kryt uzáveru

spevnené dno kanistra

uzáver pumpy

uzáver kohútika
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Prvé použitie

Naplnenie zásobníka
Aby ste mohli používať kanister
LIFESAVER, musíte najprv naplniť
zásobník UF, ktorý sa dodáva
predinštalovaný

UF:
- zabezpečte, aby bolo veko uzáveru
pevne pritiahnuté
zabezpečte, aby bol uzáver v otvorenej
polohe
odskrutkujte uzáver čerpadla
a vyberte čerpadlo
naplňte doplna vodou z vodovodu,
vodou z potoka alebo z iného čistého
zdroja (1)
zaskrutkujte čerpadlo pevne naspäť
na miesto
nechajte stáť 5 minút
zatlačte zľahka rukoväť čerpadla
a otočte ju proti smeru hodinových
ručičiek na odblokovanie

Prvé 2 litre vody vylejte
Váš kanister LIFESAVER je teraz
pripravený na použitie

.
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Pre naplnenie zásobníka

Napumpujte niekoľkokrát (2) až kým
nezačne tiecť voda. *(3)

Pri napĺňaní si môžete všimnúť
že chvíľu trvá, kým voda pretečie.
Toto je normálne a je to súčasťou
procesu plnenia. Po 3-4 litroch bude
voda tiecť voľne.

, *Neprečerpajte kanister LIFESAVER. Je
to účinná tlaková nádoba a malo by sa
s ňou manipulovať opatrne. Za veľmi
krátky čas zistíte, že na vyvolanie toku
vody treba len niekoľko stlačení. Ak
potrebujete väčší prietok, v tom prípade
bude treba viac stlačení. Keď sa kanister
nepoužíva, môže zostať pod tlakom. To
znamená, že môžete uzáverom otočiť
na ON a OFF niekoľkokrát bez toho, aby
ste museli kanister odtlakovať.

** Z dôvodu udržania kvality membrán
po výrobe, natrie sa na ich povrch malé
množstvo glycerínu. Naplnením
zásobníka sa glycerín odstráni.

DÔLEŽITÉ!

Po naplnení si môžete všimnúť že voda

obsahuje biele, šedé a čierne častice.

Toto je len neškodný uhlík a membránový

prach z filtra a/alebo z filtra uzáveru

s aktívnym uhlíkom (ak je namontovaný)

a keď niekoľko litrov vody prejde cez

zásobník, tento jav zmizne

,

.
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Pitie z kanistra LIFESAVER

Technológia ANYWAY

Doprava

Dopĺňanie kanistra LIFESAVER

Po naplnení zásobníka naplňte kanister
LIFESAVER a oboznámte sa s ním. Kanister
LIFESAVER je vyrobený tak,

Kanister LIFESAVER je vyrobený, aby mohol
fungovať pri akomkoľvek uhle (1)
a v akejkoľvek osi. Má zabudovanú
technológiu ANYWAY To znamená
že v skutočnosti bude fungovať v akejkoľvek
pozícii. Ak sa hladina vody v kanistri zníži,
pootočením ho na stranu (2) sa zlepší tok.

Keď prevážate kanister LIFESAVER v lietadle,
zabezpečte, aby z neho bola úplne vypustená
voda a aby bol bezpečne zabalený vo vašej
batožine  Chráňte pred mrazom. Zabezpečte,
aby pred cestou bol kanister odtlakovaný

Nie je to komplikovaný úkon, ale musíte dávať
pozor, aby ste pri plnení neznečistili uzáver.
Pamätajte, že vždy treba plniť zo zdroja
najčistejšej vody, ktorý je k dispozícii.

®

®. ,

.
.

aby zostal
pod tlakom. Keď je pod tlakom, môžete uzáver
otočiť na ON a OFF a voda bude tiecť.
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DÔLEŽITÉ!
Keď ste v teréne, vždy majte veko
uzáveru pevne zaskrutkované.
Veko neodstraňujte, pokým
nebudete vymieňať uzáver
s aktívnym filtrom alebo zásobník
LIFESAVER a len podľa
nasledujúcich pokynov ( Ako
nainštalovať alebo vymeniť
zásobník UF kanistra LIFESAVER
na strane 11).

VÝSTRAHA Pri vyberaní čerpadla
ho odskrutkujte o otáčky
a nechajte uniknúť stlačený vzduch,
ktorý ešte zostal v kanistri  Ak tak
neurobíte, mohlo by sa čerpadlo
z kanistra prudko vymrštiť
a spôsobiť vážne poranenia

„

”

¼

.

.

Predtým, než sa vydáte na cestu …
je dôležité, aby ste dodržali niekoľko
jednoduchých krokov:

- zabezpečte, aby zásobník bol správne
a pevne na mieste. pozri Ako
nainštalovať alebo vymeniť zásobník
UF kanistra LIFESAVER na strane 11),

- skontrolujte, či čerpadlo pracuje plynule
a podľa potreby pridajte malé množstvo
silikónového tuku (dodané) do hlavy
piestu. ( Údržba a starostlivosť
na strane 9). Ak tak neurobíte, bude to
mať za následok predčasné opotrebenie
O-krúžku,

- vykonajte kontrolu celistvosti membrány
( Skúška celistvosti membrán
na strane 15),

- ak si myslíte, že v oblasti  do ktorej
idete, môže byť chemicky
kontaminovaná voda, mali by ste pred
cestou nainštalovať uzáver LIFESAVER
s aktívnym uhlíkom. Predídete tým riziku,
že budete musieť vykonať túto operáciu
v teréne.

( „

”

„ ”

„ ”

,
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DÔLEŽITÉ!
Nedovoľte, aby sa do kanistra dostali
kovové piliny, piesok alebo iný
abrazívny materiál. Ak sa tak stane,
musíte ho odstrániť

Kanister LIFESAVER je vyrobený tak,
aby sa malé množstvo drobného
materiálu zachytávalo na jeho dne
Tento materiál zostane spolu s malým
množstvom vody na dne kanistra
a neprejde cez filter. Toto je určené
na predĺženie životnosti vášho filtra.

.

.

* .

,

.

Neprečerpajte kanister LIFESAVER

Je to účinná tlaková nádoba a malo

by sa s ňou manipulovať opatrne.

Za veľmi krátky čas zistíte, že na

vyvolanie toku vody treba len

niekoľko stlačení. Ak potrebujete

väčší prietok, v tom prípade bude

treba viac stlačení. Keď sa kanister

nepoužíva, môže zostať pod tlakom.

To znamená že môžete uzáverom

otočiť na ON a OFF niekoľkokrát

bez toho, aby ste museli kanister

odtlakovať

Pokyny pre bežné použitie

Výber vodného zdroja

Keď sa oboznámite s kanistrom
LIFESAVER  pokyny sú jednoduché
NAPLNIŤ NAPUMPOVAŤ VYPIŤ™

- odskrutkujte a vyberte čerpadlo
naplňte doplna vodou
pevne zaskrutkujte veko čerpadla
naspäť na miesto
uistite sa, že uzáver je
v zatvorenej polohe
zatlačte zľahka rukoväť čerpadla
a otočte ju proti smeru hodinových
ručičiek na odblokovanie
niekoľkokrát napumpujte (Ak je
kanister plný  budete potrebovať len
niekoľko stlačení, aby sa dostal pod tlak
zatlačte zľahka rukoväť čerpadla
a otočte ju proti smeru hodinových
ručičiek na zablokovanie
otočte uzáverom na ON a voda bude
tiecť
po dokončení používania, otočte
uzáverom na OFF.

Vždy vyberte najčistejší zdroj vody, ktorý
je k dispozícii. Kanister LIFESAVER bude
fungovať aj s veľmi zakalenou vodou,
avšak čím je voda viac znečistená, tým
rýchlejšie sa zásobník opotrebuje.

, .
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DÔLEŽITÉ!

NEVYSTAVUJTE kanister
/ zásobník LIFESAVER nárazu
alebo inému nesprávnemu
používaniu, ako je vkladanie
predmetov do zásobníka alebo
nesprávna manipulácia.
NENAPĹŇAJTE kanister
LIFESAVER žiadnymi inými
kvapalinami, než je voda,
nakoľko to spôsobí
nenapraviteľné poškodenie
a v každom prípade to bude
znamenať stratu záruky.
NEDOVOĽTE, aby sa do
kanistra dostali veľké, ostré
alebo abrazívne materiály,
ako sú úlomky kameňa  skla
kovu a iné. Na čistenie
kanistra/zásobníka LIFESAVER
NEPOUŽÍVAJTE umývacie
prostriedky alebo iné čistiace
prostriedky okrem presne
uvedených prípadov
VÝSTRAHA Pri vyberaní
čerpadla ho odskrutkujte
o otáčky a nechajte uniknúť
stlačený vzduch, ktorý ešte
zostal v kanistri  Ak tak
neurobíte, mohlo by sa čerpadlo
z kanistra prudko vymrštiť
a spôsobiť vážne poranenia

, ,

.

¼

.

.

Údržba a starostlivosť
Unikátne ultra filtračné membrány v kanistri
LIFESAVER boli vyvinuté, aby poskytovali
vysoký objemový výkon pri nízkych tlakoch.
Prietoková rýchlosť a kapacita zásobníka
LIFESAVER bude závisieť od kvality vody.

Kanister LIFESAVER je určený len na
filtráciu vody. Nie je určený na filtrovanie
sladených a sýtených nápojov, alkoholu
alebo iných tekutín

Kanister LIFESAVER neodfiltruje soli

Ak máte podozrenie, že zásobník je nejakým
spôsobom poškodený, vykonajte skúšku
celistvosti membrán (strana 15

V prípade poškodenia vymeňte zásobník
podľa pokynov na strane 11 Ako
nainštalovať alebo vymeniť zásobník
UF do kanistra LIFESAVER

Zásobník LIFESAVER má dlhú
skladovateľnosť. Môže sa skladovať
nepoužitý až 3 roky. Keď sa kanister
použije, zásobník vydrží ďalšie 2 roky
v závislosti od podmienok používania.

.

.

)

„

”.
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V teréne

Po celú dobu životnosti membrán
sa budú na ich povrchu ukladať
drobné čiastočky. Jedinečná
konštrukcia filtračného zásobníka
spôsobuje, že na jeho vonkajších
plochách sa vytvára spekaná vrstva.
Pravidelne umývajte čelnú stenu,
aby ste zabránili hromadeniu tejto
vrstvy

Umývanie čelnej strany:

S uzáverom v zatvorenej polohe
vyberte čerpadlo  Naplňte 2-3 litrami
najčistejšej vody, ktorá je k dispozícii,
a jemne spláchnite všetky úlomky,
ktoré sa nahromadili na dne kanistra
Teraz naplňte kanister do polovice
najčistejšou vodou, ktorá je k dispozícii
a jemne prelievajte vodu dookola jednu
alebo dve minúty. Niekoľkokrát
prevráťte kanister. Vyprázdnite
a opakujte podľa potreby. Vždy je
dobré udržiavať membrány v čo možno
najväčšej miere bez drobných čiastočiek

.

.

.

.

DÔLEŽITÉ!
Ochranné veko musí byť na konci
zásobníka pevne zatvorené.
Nepokúšajte sa dotknúť membrán
cez ochranné sitko, nakoľko by to
mohlo spôsobiť poškodenie a stratu
záruky

Doma
1  Vylejte vodu z kanistra.
2  Odskrutkujte a vyberte veko uzáveru

a uzáver. (1)
3  Vyberte filter z kanistra a vyberte

gumený O krúžok udržiavajte
O krúžok čistý a nepoškodený

4  Nasaďte dodané ochranné veko
na koniec zásobníka (2). JE TO
VEĽMI DÔLEŽITÉ, pretože sa zabráni,
aby sa znečistená voda dostala
do priestoru čistej vody v zásobníku.
Ak tak neurobíte, riskujete znečistenie
bezpečného priestoru pre vodu
v zásobníku a môže byť potrebné
zásobník vymeniť

5. Teraz je bezpečné namočiť zásobník
do nádrže s vodou. Jemným
premiešavaním vody sa nečistota
a iné materiály uvoľnia z povrchu
membrán. Pri umývaní držte jednu
ruku na ochrannom veku, aby ste
zabránili jeho zošmyknutiu. (3)

6  Opláchnite túto vodu  a niekoľkokrát
podľa potreby opakujte. Môžete na to
použiť teplú vodu nie horúcu)
a môžete otvoriť aj uzáver
nad zásobníkom.

7  Nechajte zásobník hodinu preschnúť
8  Znovu zmontujte kanister
Dlhodobé skladovanie strana 15)

.

.

.
' ' (

' ' ).
.

(

.)

.

(

. .

.
( -
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DÔLEŽITÉ!

Výmena zásobníka LIFESAVER

v teréne predstavuje vysoké riziko

krížovej kontaminácie počas jeho

výmeny. Ak by ste potrebovali

vymeniť filter, vždy majte čisté

a suché ruky. Akonáhle vyberiete

zásobník po expiračnej dobe,

pred vložením nového zásobníka

vyčistite, dezinfikujte a vysušte

kanister. Toto zníži riziko krížovej

kontaminácie.

Ako nainštalovať alebo vymeniť
zásobník UF kanistra LIFESAVER.
Pred výmenou zásobníka skúste najprv
umyť čelnú stranu, aby ste odstránili
drobné čiastočky (strana 10). Práve toto
môže predĺžiť životnosť zásobníka
o dostatočne dlhý čas  ktorý potrebujete

Nakoľko kanister LIFESAVER je vyrobený
na obzvlášť dlhú prevádzkovú životnosť
len  v ojedinelých prípadoch sa môže stať
že by ste potrebovali vymeniť zásobník
keď ste v teréne. Ak by to bolo však predsa
potrebné, je dôležité, aby ste postupovali
dôkladne podľa týchto pokynov:

vylejte vodu z kanistra
odskrutkujte a vyberte veko uzáveru
a uzáver
vyberte starý zásobník (1) a zodpovedne
ho zlikvidujte
dôkladne vyčistite kanister LIFESAVER
a čerpadlo jemným tekutým prostriedkom
a teplou vodou (použite jemnú handričku).
Zabezpečte, aby boli všetky nečistoty
odstránené a kanister úplne čistý
Dôkladne vypláchnite a nechajte uschnúť
vyberte nový zásobník UF do kanistra
LIFESAVER
vložte nový zásobník do kanistra
vložte uzáver do veka uzáveru (2)
a naskrutkujte ho na kanister (3)
Zabezpečte, aby bolo veko uzáveru
pevne dotiahnuté
teraz musíte naplniť zásobník.
(pozri stranu 5)

Váš kanister LIFESAVER je teraz
znovu pripravený na použitie.

, .

,
,

,
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DÔLEŽITÉ!
Keď máte podozrenie, že voda

je chemicky znečistená, len

namontujte  uzáver s filtrom

s aktívnym uhlíkom pre kanistre

LIFESAVER  V prípade väčšiny

vodných tokov toto nie je

potrebné urobiť Váš originálny

uzáver si ponechajte pre budúce

použitie

.

.

.

Inštalácia a výmena uzáveru s filtrom
s aktívnym uhlíkom

Prietoková rýchlosť s uzáverom
s uhlíkovým filtrom

Filter s aktívnym uhlíkom, zabudovaný
v plášti uzáveru, je vyrobený z vysoko
špecifického aktívneho uhlíka, ktorý
znižuje široké spektrum zvyškov
chemických látok vrátane pesticídov,
endokrinných disrupčných zložiek,
zvyškov liekov  a ťažkých kovov.

Filter s aktívnym uhlíkom je zabudovaný
v plášti uzáveru a nesmie sa vyberať Ak
sa o to pokúsite, poškodíte tým uhlík.

1. Vylejte vodu z kanistra.
2. Odskrutkujte a vyberte veko uzáveru

a uzáver.
3. Vložte nový filter s aktívnym uhlíkom
do veka uzáveru a naskrutkujte na kanister.
abezpečte, aby bolo veko uzáveru pevne
dotiahnuté

Po každej dlhej ceste alebo keď odkladáte
kanister LIFESAVER, je potrebné filter
s aktívnym uhlíkom vybrať a zlikvidovať
a nahradiť štandardným dodaným
uzáverom. Nový filter s aktívnym uhlíkom
nasaďte až tesne predtým, keď idete
na ďalšiu cestu.

Určité kontaktné obdobie s aktívnym
uhlíkom je potrebné na níženie
chemického znečistenia vody. Ak je
namontovaný uzáver  s uhlíkovým
filtrom, prietok vody sa podstatne
zmenší

.

.

.
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Údržba čerpadla

Čerpadlo kanistra LIFESAVER je vyrobené,

aby zvládalo veľké pracovné zaťaženie.

O-krúžok vo vnútri čerpadla je konštruovaný tak,

aby sa v rúrke ľahko  kĺzal nahor a nadol. Na

O-krúžok piestu čerpadla je potrebné z času

na čas pridať malé množstvo silikónového tuku.

Pri údržbe čerpadla dodržiavajte nasledujúce

pokyny:

1. odskrutkujte čerpadlo

2. oboma palcami tlačte závitové veko nahor

preč od rúrky čerpadla, (1)

3. vyberte rúrku čerpadla, (2)

4. natrite malé množstvo silónového tuku okolo

O-krúžku na konci piestu čerpadla, (3)

5. znovu zmontujte tak, že umiestnite vodiace

kolíky tvaru x do otvorov vo veku čerpadla.

,
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DÔLEŽITÉ!

Túto kontrolu celistvosti je

potrebné vykonávať

pravidelne a vždy, keď bol

kanister vystavený nárazu

alebo sa obávate, že

z akéhokoľvek dôvodu došlo

k poškodeniu kanistra alebo

membrán zásobníka.

Technológia FAILSAFE™

Automatické vypnutie

Celistvosť membrán

Existuje niekoľko aspektov tejto technológie, ktoré
zvyšujú bezpečnosť a spoľahlivosť kanistra
LIFESAVER

Keď sa zásobník LIFESAVER blíži ku koncu svojej
servisnej životnosti, je potrebný stále väčší a väčší
počet stlačení na to, aby voda tiekla. Až príde do
bodu, v ktorom napriek neustálemu pumpovaniu voda
nepotečie  NEPOMÝĽTE SI toto s prípadom, keď sa
hladina vody v kanistri znižuje. Skúste zmeniť
orientáciu, ako je to na obrázkoch 1 a 2, aby sa prietok
zlepšil.

Ak zmena orientácie nezlepší prietok a v kanistri je
stále veľa vody, potom je to vlastnosť automatického
vypnutia funkcie FAILSAFE. Uplynula expiračná doba
vášho zásobníka a teraz ho musíte vymeniť. Pred
výmenou však umyte čelnú stranu, nakoľko membrány
môžu byť pokryté Umytie čelnej
strany na strane 10).

Ultra filtračné membrány, ktoré sú použité v kanistri
LIFESAVER, boli vyrobené na mieru. Boli zabudované
do robustného zásobníka a sú konštruované na dlhú
prevádzkovú životnosť. Ak sa s nimi zaobchádza
nesprávne alebo neopatrne, môžu prasknúť. Existuje
niekoľko dôvodov prečo by mohla membrána prasknúť.
NEVYSTAVUJTE kanister/zásobník nárazom alebo
pádom alebo inému nesprávnemu používaniu, ako je
vkladanie predmetov do zásobníka alebo plnenie
kanistra čímkoľvek iným  než je voda
NEDOVOĽTE, aby sa do zásobníka dostali veľké, ostré
alebo abrazívne materiály, ako sú kamene, sklo, kov atď
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drobným materiálom.
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Skúška celistvosti membrán

Dlhodobé skladovanie

Predchádzanie ukladaniu solí, ktoré vytvárajú
na filtri vodný kameň

Kanister LIFESAVER je určený na prácu
vo vertikálnej polohe alebo horizontálnej polohe
s uzáverom kanistra smerom nadol. Pozrite
obrázky 1 a 2 na strane 14  Ak voda neprúdi
voľne napriek tomu, že je naplnená do potom
sa membrány nejakým spôsobom poškodili.
V prípade, že sa membrány oslabia  namiesto
vody sa vypustí veľké množstvo vzduchu (3).
Musíte prestať používať kanister a ihneď vymeniť
zásobník

Ak skladujete kanister LIFESAVER počas dlhšieho
časového obdobia t.j. medzi cestami), vždy by ste
mali umyť čelnú stranu Uistite sa, že v plášti
uzáveru nezostala žiadna voda. Uzáver s filtrom
s aktívnym uhlíkom je potrebné zlikvidovať
Odporúča sa aj sterilizovať kanister. Ak chcete
udržať kanister LIFESAVER v dobrom stave, mali
by ste ho pravidelne preplachovať vodou.
NENECHAJTE filter vyschnúť

V oblastiach s tvrdou vodou sú vo vode rozpustené
vápenaté, magnéziové a iné soli. Tejto jav úplne
normálny. Ak však uskladňujete  kanister dlhšie
časové obdobie, je dôležité, aby sa nenechal
vyschnúť. Ak vyschne a voda je z oblasti s tvrdou
vodou, potom tieto soli vystúpia z roztoku
a kryštalizujú na membráne filtra a vnútri nej. Toto
výrazne znižuje výkonnosť membrán a v niektorých
prípadoch spôsobuje, že membrána prestane
fungovať V takomto prípade NEBUDETE môcť
uplatniť reklamáciu zo záruky.
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Vyprázdnite kanister a vypláchnite všetky zbytky.

Otočte uzáverom do polohy OFF/vypnuté

Naplňte kanister do čistou vodou z vodovodu a pridajte 35 ml

prípravku Milton Fluid (alebo porovnateľnej sterilizujúcej tekutiny),

aby ste vyrobili sterilizujúci roztok.

- Dolejte doplna.

- Zaskrutkujte čerpadlo pevne naspäť na miesto

Jemne prevráťte kanister niekoľkokrát, aby ste premiešali

sterilizujúci roztok

Nechajte stáť 60 minút.

- Otočte uzáver do polohy ON  Niekoľkokrát stlačte, kým voda nezačne

tiecť. Nechajte tiecť aspoň litra vody.

- Otočte uzáverom do polohy OFF a nechajte stáť ďalších 60 minút

Otočte uzáver do polohy ON a vypumpujte zostávajúci sterilizujúci

roztok. Trochu z neho zostane, ale to je normálne.

- Znovu naplňte čistou vodou z vodovodu

Túto vodu čerpajte cez kanister.

- Kanister LIFESAVER je sterilizovaný a znovu pripravený na použitie

Keď budete chcieť použiť kanister LIFESAVER znovu, len ho prepláchnite

niekoľkými litrami vody a bude opäť pripravený na použitie.

Ak spozorujete na vnútornej strane kanistra rast baktérií, vyčistite kanister

aj zásobník podľa odporúčania Ako inštalovať alebo vymeniť zásobník

UF kanistra LIFESAVER na  strane 11) a znovu urobte sterilizáciu.

Pred prvým použitím by mal byť kanister LIFESAVER uchovávaný

na suchom mieste. Po prvom použití by mal byť výrobok chránený

proti vysušeniu a mrazu
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Výkon a technické údaje
Minimálna prevádzková teplota 0 C (32 F)
Maximálna prevádzková teplota            50 C (140 F)
Minimálna teplota skladovania               -10 C (14 F)
Maximálna teplota skladovania              50 C (140 F)

Rýchlosť vstupného toku Bar
Kapacita zásobníka                               10 000 litrov (2650 galónov)

20 000 litrov (5300 galónov)
MWCO                                                   200KDa na dextrány
Zadržanie baktérií                                  >99,999995 (log 7,5)
Zadržanie vírusov                                  >99,999 (log 5)

Redukcia chemických látok                   Aktívny uhlík redukuje zvyšky
chemických látok vrátane pesticídov,
látok narušujúcich endokrinný systém
zvyšky liekov a ťažké kovy

LIFESAVER jerrycan
Súlad s platnou legislatívou USA EPA-Základné federálne smernice

ohľadom pitnej vody v súlade so zákonom
o bezpečnej pitnej vode 93-523

Súlad s platnou legislatívou v UK          Smernica 2000 pre dodávku vody
kvalita vody

Súlad s platnou legislatívou EÚ             Smernica Rady 98/83/ES o kvalite vody
určenej na ľudskú spotrebu

Súlad so zásadami WHO                       Smernice pre kvalitu pitnej vody,
prvý dodatok, 3. vydanie

Schválenie membrán podľa                   CE  EPA  NSF  WHO  WRAS  DVGW
KIWA  KTW

Objem zariadenia jerrycan                     cca 18,5 litrov (cca 5 galónov

Záruka                                                    2 ročná medzinárodná obmedzená záruka
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1Rýchlosť toku a objem závisia od kvality vstupnej vody

Výrobok by mal byť po prvom použití chránený voči mrazu*

2L/min.@1,0
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Ešte raz ďakujeme, že ste si kúpili kanister LIFESAVER jerrycan. Ak máte
akékoľvek otázky, ktoré sa týkajú tohto alebo iného produktu z našej škály,
prosím, kontaktujte nás prostredníctvom našej webovej stránky, kde Vám
s veľkou radosťou vyjdeme v ústrety.

Na kanister LIFESAVER jerrycan je poskytnutá 2 ročná medzinárodná
záruka, ktorá má platnosť od dátumu kúpy a týka sa všetkých poškodení
materiálu a opracovania. Ak zistíte na svojom kanistri LIFESAVER jerrycan
poškodenie do 2 rokov od dátumu jeho kúpy, mali by ste ho vrátiť predajcovi,
od ktorého ste ho kúpili. Spoločnosť LIFESAVER system podľa svojho
rozhodnutia poškodený produkt alebo jeho časť opraví alebo vymení

Je dôležité, aby ste si ponechali doklad o kúpe, na ktorom je uvedený
dátum, kedy ste kanister LIFESAVER jerrycan kúpili. Bez neho Vám
záručné služby nemôžeme poskytnúť Táto medzinárodná obmedzená
záruka nemá vplyv na vnútroštátnu legislatívu.

Kontakt:

.

.

Ji skova 23, 940 01 Nov , Slovakia

AQUA SOLUTIONS, s.r.o.
rá é Zámky

tel.: +421 35 6428 035

fax:

www.

+421 35 6428 035

mail: info@aqua-solutions.sk

aqua-solutions.sk

Membrane Technology Inside





VZDANIE SA NÁROKU:
Informácie a údaje obsiahnuté v tomto dokumentu sú založené na našich všeobecných
skúsenostiach a sú považované za správne. Podávajú sa v dobrej viere a sú určené
na poskytnutie rád pre výber a používanie týchto výrobkov. Vzhľadom k tomu, že podmienky,
za akých sa výrobky môžu používať sú mimo našej kontroly, tieto informácie neznamenajú
žiadnu záruku na vlastnosti konečného výrobku a nemôžeme akceptovať žiadnu zodpovednosť,
pokiaľ ide o používanie našich výrobkov. Kvalita našich výrobkov je zaručená podľa našich
podmienok predaja. Existujúce práva priemyselného vlastníctva musia byť dodržané

LIFESAVER, ANYWAY  LIFESAVER jerrycan, LIFESAVER cartridge 10 000UF
LIFESAVER cartridge 20 000UF  FOR A HOSTILE WORLD  FILLPUMPDRINK  pokyny
a systém FAILSAFE sú všetky registrované alebo neregistrované obchodné značky a sú
používané na základe licencie s povolením ich vlastníkov 2009/2010  LIFESAVER systems.
Všetky práva vyhradené  Medzinárodné patenty udelené a v prebiehajúcom konaní  Patria
sem aj patenty vo Veľkej Británii  GB2443608 GB2442113 Patenty, ktoré sú v prebiehajúcom
konaní  GB2454159, EP1979272, US 12,294426 (a iné EP1979272 GB2454159. Veríme,
že všetky podrobnosti uvedené v tomto manuáli sú v čase jeho vydania správne. Vyhradzujeme
si právo robiť zmeny a/alebo úpravy na tu popisovanom produkte
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