
 

 

ΟΔΗΓΙΕ ΥΡΗΗ - ΦΙΛΣΡΟ ΝΕΡΟΤ DRINKPURE 

 
 

1. Περιετόμενα ζσζκεσαζίας 
1 Φίιηξν Νεξνύ DrinkPure 

 

2. Υρήζη 
1. Αθαιπέζηε ηο θίληπο από ηη ζςζκεςαζία ηος 

2. Γεμίζηε ηο μποςκάλι ζαρ με νεπό 

Τν DrinkPure κπνξεί λα ηνπνζεηεζεί ζε όια ζρεδόλ ηα κπνπθάιηα λεξνύ PET ηεο αγνξάο. 

Γπηβεβαηώζηε όηη ην κπνπθάιη ηαηξηάδεη ζην άλνηγκα ηνπ DrinkPure πξηλ ην γεκίζεηε κε λεξό.  

3. Βιδώζηε, πιέζηε και απολαύζηε! 

Βηδώζηε ην θίιηξν DrinkPure πάλσ ζην κπνπθάιη θαη γπξίζηε ην αλάπνδα ώζηε ην λεξό λα 

ηξέρεη πξνο ηα θάησ. Πηέζηε απαιά ην κπνπθάιη κε ην έλα ρέξη θαη ην λεξό ζα αξρίζεη λα ηξέρεη 

από ην θίιηξν. Αθήζηε λα ηξέμνπλ πεξίπνπ 150 ml ρσξίο λα ηα πηείηε. Τν θίιηξν ζαο ηώξα είλαη 

έηνηκν γηα ρξήζε. Μπνξείηε ηώξα λα απνιαύζεηε θηιηξαξηζκέλν λεξό όπνπ θη αλ είζηε! 

 

 
 

3. Υαρακηηριζηικά 
1. Υτηλόρ πςθμόρ ποήρ 

Ε παηεληαξηζκέλε ηερλνινγία ηνπ DrinkPure επηηξέπεη ηελ θαηαζθεπή κεκβξαλώλ κε πνιύ κεγάιν αξηζκό πόξσλ ζην 

επηζπκεηό κέγεζνο. Απηό ην ραξαθηεξηζηηθό παξάγεη πνιύ πςεινύο ξπζκνύο ξνήο. Τν θίιηξν DrinkPure είλαη ηθαλό λα 

αθαηξέζεη πεξηζζόηεξν από 99,9999% ησλ βαθηεξίσλ θαη πεξηζζόηεξν από ην 99% ησλ ηώλ. Γπίζεο αθαηξεί ηηο 

κπξσδηέο από ην λεξό, όπσο ηε κπξσδηά ηνπ ρισξίνπ. 

2. Απλή σπήζη 

Τν DrinkPure είλαη πνιύ εύθνιν ζηε ρξήζε. Απιά ην βηδώλεηε πάλσ ζε έλα θνηλό κπνπθάιη λεξνύ. 

3. Γίναι πολύ ελαθπύ 

Με βάξνο ιηγόηεξν από 150 gr ην DrinkPure ζα γίλεη ν αρώξηζηνο ζύληξνθόο ζαο ζηα ηαμίδηα θαη ηηο εθδξνκέο ζαο. 

4. Αςηόμαηη πποζηαζία μεμβπάνηρ 

Αλ ε πίεζε πνπ αζθεζεί ζην κπνπθάιη είλαη πνιύ κεγάιε (π.ρ. αλ ην πηέζεηε δπλαηά κε ηα 2 ρέξηα) ηόηε ην λεξό 

δηνρεηεύεηαη γύξσ από ηε κεκβξάλε γηα λα ηελ πξνζηαηέςεη από δεκηά.  

Πξνζνρή! Τν λεξό πνπ ζα βγεη ζηελ πεξίπησζε απηή από ην ζηόκην δελ είλαη θηιηξαξηζκέλν. 

5. Γλβεηική ηεσνολογία Novamem 

Ο ππξήλαο ηνπ θίιηξνπ DrinkPure είλαη κηα πνιπκεξήο κεκβξάλε ηεο εηαηξίαο Novamem Ltd. δηακέηξνπ πεξίπνπ 12 cm ε 

νπνία έρεη 6,3 δηζεθαηνκκύξηα πόξνπο ζηελ επηθάλεηά ηεο.  

 

 

 



 

 

4. σνηήρηζη 
1. Ξέπλςμα (backwashing) 

Όηαλ δείηε όηη ε ξνή ηνπ λεξνύ έρεη κεησζεί ηόηε νη πόξνη ηεο κεκβξάλεο έρνπλ καδέςεη αξθεηή βξσκηά. Σηελ 

πεξίπησζε απηή ξίμηε λεξό από ηελ αληίζεηε θαηεύζπλζε, γηα λα όηη έρεη θαηαθξαηήζεη ε κεκβξάλε. Γηα λα ξίμεηε λεξό 

κέζα ζην θίιηξν ρξεζηκνπνηήζηε έλα ζσιήλα ή κηα ζύξηγγα ή απιά θξαηήζηε ην θάησ από κηα βξύζε (κε ρακειή πίεζε). 

Μελ εθαξκόζεηε πςειή πίεζε γηαηί κπνξεί λα θαηαζηξέςεηε ηε κεκβξάλε.  

Πξνζνρή! Τν DrinkPure δελ κπαίλεη ζην πιπληήξην πηάησλ. 

2. Σηέγνυμα 

Αθήζηε ην DrinkPure λα ζηεγλώζεη ζε κέξνο κε ρακειή πγξαζία θαη θαιά αεξηδόκελν. Δε ζα ζηεγλώζεη ηειείσο αιιά έηζη 

κεηώλεηε ηηο πηζαλόηεηεο λα αλαπηπρζνύλ βαθηήξηα ζηε κεκβξάλε. Μελ ρξεζηκνπνηήζεηε θαλέλα ηερλεηό κέζν γηα λα 

ην ζηεγλώζεηε (π.ρ. θνύξλν, πηζηνιάθη γηα ηα καιιηά θ.ιπ). 

3. Βαλβίδα εξαέπυζηρ 

Αλ έρεηε θαηξό λα ρξεζηκνπνηήζεηε ην θίιηξν ζαο ή ην ρξεζηκνπνηείηε γηα πξώηε θνξά, ε βαιβίδα εμαέξσζεο κπνξεί λα 

έρεη θνιιήζεη. Απιά θπζήμηε ειαθξά 2-3 θνξέο ζηε βαιβίδα γηα λα ηελ μεθνιιήζεηε. Μπνξείηε επίζεο λα 

ρξεζηκνπνηήζεηε κηα κπαηνλέηα γηα λα πηέζεηε ειαθξά ηε βαιβίδα ώζηε λα μεθνιιήζεη. Πξνζέμηε κελ θάλεηε δεκηά ζηε 

κεκβξάλε εζσηεξηθά. 

 

 

5. Οδηγίες αζθάλειας 
1. Πξνζπαζήζηε λα ρξεζηκνπνηείηε ηξερνύκελν λεξό όζν ην δπλαηόλ πεξηζζόηεξν. Τν ηξερνύκελν λεξό πεξηέρεη πνιύ 

ιηγόηεξα αησξνύκελα ζσκαηίδηα.  

2. Πάληα λα αθήλεηε λα ηξέμνπλ ηα πξώηα 150 ml (πεξίπνπ έλα θιηηδάλη) θηιηξαξηζκέλνπ λεξνύ. 

3. Αλ ην λεξό ζαο κπξίδεη ή ζαο θαίλεηαη θάηη πεξίεξγν, κελ ην πηείηε. 

4. Αλ ην DrinkPure έρεη ζεκάδηα δεκηάο, κπξίδεη άζρεκα ή ππάξρεη γινηώδε ή θνιιώδεο βξσκηά ζην ζηόκην ή ζην ζεκείν 

πνπ βηδώλεη ζην κπνπθάιη, πεηάμηε ην θαη πξνκεζεπηείηε έλα λέν θίιηξν. 

5. Σπζηήλνπκε λα απνξξίπηεηε ην DrinkPure κεηά από 12 κήλεο από ηελ πξώηε ρξήζε. 

 

 

6. Αποποίηζη εσθύνης 
Ε εηαηξία κε δηαθξηηηθό ηίηιν lightgear δε θέξεη θακία επζύλε γηα ηπρόλ δεκηέο πνπ κπνξεί λα πξνθύςνπλ από ή σο απνηέιεζκα 

ηεο ρξήζεο ηνπ DrinkPure γηα νπνηνδήπνηε ζθνπό εθηόο από απηόλ γηα ηνλ νπνίν πξννξίδεηαη ζαθώο, νύηε γηα νπνηαδήπνηε 

δπζιεηηνπξγία πνπ ηπρόλ πξνθύςεη από ηελ απνηπρία ηνπ ρξήζηε λα ηεξήζεη απζηεξά ηηο παξνύζεο νδεγίεο ρξήζεο. Ε δεισκέλε 

κηθξνβηνινγηθή απόδνζε θαη ε δηάξθεηα δσήο ηνπ θίιηξνπ DrinkPure έρνπλ πξνθύςεη θάησ από πξόηππεο εξγαζηεξηαθέο 

ζπλζήθεο δνθηκήο. Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο παξαθαινύκε επηθνηλσλήζηε καδί καο ζην 215 501 8408 ή ζην 

info@lightgear.gr ή επηζθεθηείηε ην www.drinkpure-waterfilter.com. Ε απνηειεζκαηηθόηεηα ηνπ DrinkPure είλαη δπλαηόλ λα 

πεξηνξηζηεί από πεξηβαιινληηθνύο παξάγνληεο ή ζπλζήθεο πγηεηλήο πνπ κπνξνύλ λα ζπκβάιινπλ ζηελ εθ λένπ κόιπλζε ηνπ λεξνύ 

αθνύ έρεη πεξάζεη από ην εζσηεξηθό θίιηξν ηνπ DrinkPure. Οη παξάγνληεο θαη νη ζπλζήθεο απηέο πεξηιακβάλνπλ, αιιά δελ 

πεξηνξίδνληαη ζε: 

 
1. Χξήζε ηνπ DrinkPure κε βξώκηθα ρέξηα πνπ έρνπλ κνιπλζεί κε βαθηήξηα 

2. Τνπνζέηεζε DrinkPure ζε ζηόκα κνιπζκέλν κε βαθηήξηα 

3. Χξήζε ηνπ DrinkPure ζε πεξηβάιινλ πνιύ πςειήο πεξηεθηηθόηεηαο ζε θνινβαθηεξίδηα 

4. Μνιπζκέλν επηζηόκην ηνπ DrinkPure 

5. Χξήζε ηνπ DrinkPure κεηαμύ δύν αηόκσλ 

6. Χξήζε ή έθζεζε ηνπ DrinkPure ζε ππεξβνιηθή ζεξκόηεηα ή παγεηό 

 
Τν DrinkPure είλαη έλα πξνζσπηθό θίιηξν λεξνύ θαη ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη κόλν γηα θίιηξαλζε λεξνύ. Ε πνηόηεηα ηνπ 

θηιηξαξηζκέλνπ λεξνύ δελ είλαη εγγπεκέλε αλ ην πξντόλ ππόθεηηαη ή ρξεζηκνπνηείηαη ζε ζπλζήθεο δηαθνξεηηθέο από απηέο πνπ 

πεξηγξάθνληαη ζηηο νδεγίεο ρξήζεο.  

 

Με ρηππάηε ή αζθείηε πίεζε ζην θίιηξν DrinkPure κε νπνηνδήπνηε ηξόπν. Ε αθνύζηα ή εζθεκκέλε θξνύζε ηνπ πξντόληνο πάλσ ζε 

ζθιεξά αληηθείκελα ή επηθάλεηεο κπνξεί λα θαηαζηξέςεη ηνλ εζσηεξηθό κεραληζκό θίιηξαλζεο (κεκβξάλε) θαη λα θαηαζηήζεη ην 

θίιηξν αλαπνηειεζκαηηθό θαη άρξεζην. 

 

Τν DrinkPure δελ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη από παηδηά ρσξίο ηελ επίβιεςε ελειίθνπ. 

 

Με ξίμεηε ην θίιηξν κέζα ζε κνιπζκέλν λεξό γηαηί κπνξεί λα κνιπλζεί ε κεκβξάλε θίιηξαλζεο εζσηεξηθά.  

 

Χξεζηκνπνηώληαο ην DrinkPure ζεκαίλεη όηη απνδέρεζηε θαη ζπκθσλείηε κε ηνπο παξόληεο όξνπο, νδεγίεο ρξήζεο θαη απνπνίεζε 

επζπλώλ. 
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