
 

ΟΔΗΓΙΓ ΥΡΗΗ 

ΦΙΛΣΡΟ ΝΓΡΟΤ LIFESTRAW PERSONAL 
 

1. Πεπιεσόμενα σςσκεςασίαρ 
1 Φίιηξν Νεξνύ Lifestraw Personal 

 

2. Γισαγωγή 
Τν θίιηξν Lifestraw θηιηξάξεη ην λεξό γξήγνξα θαη εύθνια. Δελ απαηηεί κπαηαξίεο ή αληαιιαθηηθά θαη κπνξεί λα θηιηξάξεη 

ηνπιάρηζηνλ 1000 lt λεξό κέρξη λα αληηθαηαζηαζεί. Τν Lifestraw κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί θαηεπζείαλ ζε κηα επηθάλεηα λεξνύ (π.ρ. 

πνηάκη, ιίκλε) ή ζε δνρείν λεξνύ (π.ρ. κπνπθάιη, πνηήξη). Είλαη πνιύ ειαθξύ θαη όκνξθα ζρεδηαζκέλν ώζηε λα ρσξάεη άλεηα ζε 

έλα ζαθίδην ή ηζάληα ζε εθδξνκέο θαη ηαμίδηα ζε πεξηνρέο όπνπ ην λεξό κπνξεί λα είλαη κνιπζκέλν από βαθηήξην ή παξάζηηα.  

 

3. Βπαβεία 
Τα θίιηξα Lifestraw έρνπλ θεξδίζεη πιήζνο βξαβείσλ παγθνζκίσο όπσο: βξαβείν INDEX, βξαβείν Well-Tech for Innovative 

Technology, βξαβείν TIME’s Best Inventions, βξαβείν Reader’s Digest Best European Invention, βξαβείν Saatchi & Saatchi' World 

Changing Ideas. Επίζεο, ηα θίιηξα έρνπλ επηιεγεί από ην CNN σο κηα από ηηο 10 ηδέεο πνπ ζα αιιάμνπλ ηνλ θόζκν (CNN’s Ten 

Ideas That Will Change the World). Παξόκνην βξαβείν έρεη θαη από ην γλσζηό Forbes σο έλα από ηα 10 πξάγκαηα πνπ ζα 

αιιάμνπλ ηνλ ηξόπν πνπ δνύκε (One of Ten Things that Will Change the Way we Live). 

 

4. Λειτοςπγία 
Τν θίιηξν ηεο Lifestraw ρξεζηκνπνηεί εξελιγμένη τεσνολογία μικπουίλτπανσηρ μεμβπάνηρ. Αθαηξεί έσο ην 99,9999% ησλ 

βαθηεξίσλ (π.ρ. Escherichia coli, Vibrio cholerae, Salmonenella typhy θ.α.) θαη ην 99,9% ησλ θπζηώλ πξσηόδσσλ (π.ρ. 

Cryptosporidium parvum, Giardia lamblia θ.α.) πνπ πξνθαινύλ αζζέλεηεο πνπ κεηαθέξνληαη κε ην λεξό. Τν θίιηξν Lifestraw Personal 

επνκέλσο κεηώλεη θαηά πνιύ ηνλ θίλδπλν από εληεξηθέο δηαηαξαρέο θαη αζζέλεηεο όπσο δηάξξνηα, δπζεληεξία θαη ηπθνεηδή 

ππξεηό. 

 

5. Υπήση 
 

Δηαβάζηε ηηο νδεγίεο ρξήζεο ηνπ πξντόληνο πξνζεθηηθά πξηλ ην ρξεζηκνπνηήζεηε.  

 
Πξηλ ηελ πξώηε ρξήζε ή όηαλ ην θίιηξν έρεη λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα θαηξό θαη είλαη ζηεγλό, αθαηξέζηε ηα θαπάθηα θαη 

ηνπνζεηήζηε ην Lifestraw θάζεηα ζην λεξό κε ην έλα άθξν ειαθξά βπζηζκέλν. Τν ζηόκην πξέπεη λα είλαη εθηόο λεξνύ. Κξαηήζηε 

έηζη ην θίιηξν γηα 20 δεπηεξόιεπηα κέρξη ην λεξό λα δηαπεξάζεη όιε ηελ επηθάλεηα ηνπ θίιηξνπ εζσηεξηθά. Μεηά ξνπθήμηε 5 

θνξέο θαη ην λεξό ζα αξρίζεη λα βγαίλεη από ην ζηόκην. 

 
 

 
 
 

Τοποθετήστε την άκπη του Lifestraw στο νεπό και πουυήξτε από το στόμιο. 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
Φυσάτε συχνά από το στόμιο για να καθαπίζεται το υίλτπο και να μην μπλοκάπει. 

 
 
 

 
 

 

Τν Lifestraw δελ αθήλεη ην λεξό λα πεξάζεη όηαλ έρεη πιένλ θηάζεη ζην όξην ηεο δηάξθεηαο δσήο ηνπ πξντόληνο. Αλ δελ κπνξείηε 

πιένλ λα ξνπθήμεηε λεξό από ην ζηόκην ζεκαίλεη όηη ην πξντόλ πξέπεη λα αληηθαηαζηαζεί. 

 

Όηαλ επηζηξέθεηε από θάπνηα εθδξνκή, μεπιύληε ην θίιηξν θάησ από ηξερνύκελν λεξό βξύζεο έρνληαο θαη ηα 2 θαπάθηα 

αλνηρηά. Αθήζηε ην Lifestraw λα ζηεγλώζεη ζε ζεκείν κε θπζηθό αεξηζκό, καθξηά από ηνλ ήιην θαη κεηά απνζεθεύζηε ην. 

 

6. Αποποίηση εςθύνηρ 
Η Lifestraw θαη ε lightgear δε θέξνπλ θακία επζύλε γηα ηπρόλ δεκηέο πνπ κπνξεί λα πξνθύςνπλ από ή σο απνηέιεζκα ηεο ρξήζεο 

ηνπ LifeStraw 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. Η δεισκέλε 

κηθξνβηνινγηθή απόδνζε θαη ε δηάξθεηα δσήο ηνπ θίιηξνπ Lifestraw 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.lifestraw.com. Η απνηειεζκαηηθόηεηα ηνπ LifeStraw 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 Lifestraw. Οη παξάγνληεο θαη νη ζπλζήθεο απηέο πεξηιακβάλνπλ, αιιά δελ πεξηνξίδνληαη ζε: 

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

2. Τνπνζέηεζε LifeStraw ζε ζηόκα κνιπζκέλν κε βαθηήξηα 

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

4. Μνιπζκέλν επηζηόκην ηνπ LifeStraw 

5. Χξήζε ηνπ LifeStraw κεηαμύ δύν αηόκσλ 

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

 
Τν Lifestraw είλαη έλα πξνζσπηθό θίιηξν λεξνύ θαη ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη κόλν γηα θίιηξαλζε λεξνύ. Η 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 Lifestraw κε νπνηνδήπνηε ηξόπν. Η αθνύζηα ή εζθεκκέλε θξνύζε ηνπ πξντόληνο πάλσ ζε 

ζθιεξά αληηθείκελα ή επηθάλεηεο κπνξεί λα θαηαζηξέςεη ηνλ εζσηεξηθό κεραληζκό θίιηξαλζεο θαη λα θαηαζηήζεη ην θίιηξν 

αλαπνηειεζκαηηθό θαη άρξεζην. 

 

Τν Lifestraw 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.  

 

Κξαηήζηε ην θαπάθη ηνπ ζηνκίνπ θιεηζηό όηαλ ην πξντόλ δε ρξεζηκνπνηείηαη.  

 

Σηακαηήζηε λα ρξεζηκνπνηείηε ην Lifestraw αλ παξαηεξήζεηε ξσγκέο ζην πξντόλ θαη εηδηθά ζην θάησ κέξνο (ζθνύξν κπιε). 

  

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

επζπλώλ. 

 

 

7. Γενικά 
 Πξνζέμηε ηδηαίηεξα όηαλ νη ζεξκνθξαζίεο πεξηβάιινληνο είλαη ρακειέο. Αλ ην λεξό παγώζεη κέζα ζην θίιηξν, ν εζσηεξηθόο 

κεραληζκόο θίιηξαλζεο ζα ζπάζεη θαη ην θίιηξν θαζίζηαηαη αλαπνηειεζκαηηθό θαη άρξεζην. 

 Τν θίιηξν Lifestraw δελ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζε ζαιαζζηλό ή πθάικπξν λεξό. 

 Τν θίιηξν Lifestraw δελ κπνξεί λα πιπζεί ζην πιπληήξην πηάησλ. 

 Τν θίιηξν Lifestraw δελ αθαηξεί βαξέα κέηαιια, ρεκηθά ή ηνύο. 
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