
 
 
 

LifeFilta ‘Bottle’ 
Model filtračnej fľaše LifeFilta BOTTLE je kompaktný, ľahký, 
cenovo dostupný produkt, jednoducho sa používa a je 
nevyhnutným spoločníkom na cesty alebo na každodenné 
použitie... Kapacita filtračnej fľaše závisí od kvality vody, ktorá 
sa má filtrovať. 

 
Filtračná fľaša LifeFilta je vyrobené z vysoko kvalitného 
materiálu schváleného FDA a je vybavená samoudržovateľnou 
a opakovane použiteľnou filtračnou jednotkou LifeFilta s 
dutým vláknom pomocou NanoFiltration @0,005 μm (5 nm). 
Fľaša LifeFilta má obsah 1 l a prefiltruje až 2 000 l. Fľaša je 
znovu použiteľná: Po špeciálnej údržbe je LifeFilta opäť 
pripravená na ďalších 2 000 l ... 

 
Ako používať fľašu LifeFilta Bottle 

1. Naplňte fľašu LifeFilta vodou a fľašu/filtračnú jednotku pevne 
zatvorte. 

2. Stlačte a vypusťte zvyšný vzduch z filtra a začnite piť. 
3. Po použití vypustite všetku zvyšnú vodu z fľaše LifeFilta tak, 

všetku zvyšnú vodu a nečistoty vylejete. Keď je systém suchý, 
fľašu znova zatvorte. 

 

The LifeFilta Bottle ľahko 
prefiltruje až 2 000 l: 

 
· z mestskej vody, väčšiny 

jazier, potokov, rybníkov, 
studní, riek, a iných 
vodných zdrojov 

· zo zakalenej vody zo 
záplavovej vody 

· väčšinu toxických 
chemikálií 

The LifeFilta Bottle sa 
NESMIE používať: 
 
· na filtrovanie horúcej vody 
presahujúcej teplotu 45°C 

· na filtrovanie zamrznutej  
vody 
· na filtrovanie slanej 
vody 

Product Factsheet LifeFilta Straw 
Filtration Technology Method Non-Chemical 

Filtration Type Patented Hollow Fibre Membrane 

Microbiological All water borne pathogens: 
Contamination Removal Viruses, Bacteria,... 

Chemicals Contamination Virtual all Toxic Chemicals 
Removal 

Smell & Taste 

Dispensing Method 

Erection Structure 

Dry Weight / Dim. 

Maintenance 

Cross contamination risk 

· Filtration Longevity 

Eliminated 

Suck through Nozzle 

N/A 

D x H 95 g / 32 x 285 mm 

See Instruction Manual 

None (No Moving Parts) 

(Liters) 2,000 L (depending on the 
quality: water source) 



 
 
 

NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU 
Fľaša LifeFilta je vybavená špeciálnou membránou, ktorá využíva 
technológiu nanofiltrácie a je vhodná na osobné použitie na 
ochranu pred baktériami a vírusmi prenášanými vodou, ktoré sa 
nachádzajú v neupravenej čistej vode v jazerách, riekach, potokoch 
alebo vo vode z vodovodu v mnohých krajinách. Pri použití v 
súlade s týmto návodom na obsluhu a údržbu filtruje 99,9999 % 
všetkých baktérií prenášaných vodou a 99,99 % všetkých vírusov 
prenášaných vodou. Fľaša LifeFilta je kompaktná (cca. 
DxV: 10 x 25 cm, nízka hmotnosť (135 g), jednoduché použitie. 
Je to nevyhnutný spoločník na cesty. 
 
Návod na použitie 
1. Pri dodržiavaní pokynov na obsluhu a údržbu uvedených v 
letáku možno očakávať, že fľaša LifeFilta prefiltruje až 2000 
litrov. 
2. Kapacita fľaše Lifefilta na filtrovanie vody závisí od kvality 
vody, ktorá sa má filtrovať. 
3. Pre dosiahnutie optimálnych výsledkov naplňte fľašu vodou až 
po rysku. Nasaďte uzáver filtra a pri držaní fľaše LifeFilta vo 
zvislej polohe jednoducho pite cez náustok, ako sa bežne pije 
cez štandardnú slamku, pričom fľašu stláčate dvoma rukami. 
4. Po použití fľaše LifeFilta nasaďte kryt náustka. 
5. Fľašu LifeFilta nepoužívajte nataz s čerpadlom na filtrovanie 
vody. 
 
Pred uskladnením na ďalšie použitie sa musí filtračná jednotka v pere 
alebo fľaši po KAŽDOM POUŽITÍ vypustená/vyčistená a jednotka musí 
byť úplne vysušená. LifeFilta skladujte na chladnom a suchom mieste. 
 
Filtračnou jednotkou LifeFilta silno netraste ani neklepte na pevný 
predmet, aby ste odstránili zvyšky vody! 
 
Aqua Solutions, s.r.o. 
Jiraskova 23 
940 01 NOVE ZAMKY 
SLOVAKIA 

 
tel.: +421 35 6428 035 
fax: +421 35 6428 035 
mail: info@aqua-solutions.sk 
web: www.aqua-solutions.sk 


