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Filtr do wody Pocket 
(Art. nr 2010000)  
Wkład wymienny do filtra Pocket 
(Art. nr  8013619)  
 
 
Dziękujemy za wybranie przenośnego systemu filtrowania wody firmy Katadyn. Mikrofiltr Pocket Katadyn 
spełnia branżowe standardy w pozbywaniu się bakterii (99.9999% ) i cyst pierwotniaków takich jak Legionella, 
Giardia i Cryptosporidium (99.99%). Filtr Pocket to najbardziej trwały mikrofiltr firmy Katadyn, posiada 
gwarancję na 20 lat. Dzięki swej solidnej, długowiecznej konstrukcji cieszy się zaufaniem profesjonalistów. 
Filtr jest idealnym sprzętem dla 1-4 osób podczas trekkingu, w podróży i podczas ekstremalnych wypraw. 

 
 

(Rysunek 1-1) 
 

 
 

Montaż 
Filtr Pocket wymaga minimalnego montażu. Przed użyciem filtra należy zaznajomić się z jego obsługą i 
działaniem. 
 
1) Połącz wężyki 
Nałóż pływak na wężyk wlotowy (wężyk z filtrem wstępnym). Ustaw go mniej więcej w odległości 10 cm od 
tego filtra. Podłącz wężyk wlotowy do nypla znajdującego się na podstawie pompy. Nałóż zacisk 
przytrzymujący wężyk na wężyk wylotowy. Podłącz wężyk wylotowy do nypla wylotowego.  
 
(Rysunki 1-1, 2-1, 2-2) 
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  (Rysunek 2-1)         (Rysunek 2-2)                 (Rysunek 2-3) 

 
2) Przepłucz system 
Ważne: przed pierwszym użyciem przepłucz system przepompowując przez niego ok. 0,5 litra wody, by 
oczyścić go z nieszkodliwego pyłu ceramicznego. Aby dowiedzieć się, jak filtrować wodę, przeczytaj następny 
rozdział „Użytkowanie”. 

 
Użytkowanie 

1. Włóż wężyk wlotowy do wody. Ustaw pływak tak, by filtr wstępny znajdywał się z dala od dna i od 
powierzchni zbiornika. 
Za pomocą zacisku połącz wężyk wylotowy z czystym zbiornikiem na wodę (Rys. 2-2). 

2. Filtr trzymaj pionowo i zacznij powoli, równo pompować. Upewnij się, że żaden wężyk nie jest 
zagięty.  

3. Po napełnieniu zbiornika przefiltrowaną wodą odłącz zacisk od zbiornika i wyjmij wężyk wlotowy ze 
źródła wody. Kontynuuj pompowanie, aż cała woda zostanie usunięta z pompki. 

4. Przechowuj filtr w torbie dołączonej do zestawu. Aby zapobiec  zanieczyszczeniom odłącz wężyk 
wylotowy z zaciskiem i przechowuj oddzielnie w szczelnie zamkniętej torbie. 

  
*Uwaga: Przed każdym użyciem wypłucz filtr i przepompuj małą ilość (0,2 litra) wody, by pozbyć się 
nieświeżego smaku. 
 
Praktyczne rady podczas użytkowania 
 
Katadyn Pocket zaprojektowano do pozbywania się bakterii i cyst pierwotniaków takich jak Legionella, Giardia 
i Cryptosporidium. By przedłużyć okres użytkowania elementu ceramicznego zawsze używaj najlepszej wody, 
jaka tylko jest dostępna. Utrzymuj filtr wstępny w czystości, a podczas użytkowania zawsze z dala od dna 
zbiornika wodnego. W razie, gdy w wodzie znajduje się wyjatkowo dużo osadu, owiń filtr wstępny filtrem do 
kawy bądź chustką. Jeśli to możliwe wlej zanieczyszczoną wodę do większego zbiornika i poczekaj, aż osad 
opadnie na dno, po czym przefiltruj wodę znajdującą się ponad osadem. 
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Jak utrzymywać system filtracji wody w stanie gotowym do użytkowania.  
 
1) Jeśli są problemy z pompowaniem. 
 
Pory filtra są zatkane. Jeśli pory filtra w naczyniu ceramicznym są zatkane, należy je oczyścić. Nigdy nie 
pompuj na siłę. Usuń filtr poprzez odkręcanie go w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. 
Oczyść wkład ceramiczny załączoną myjką pod bieżącą wodą. Myj aż wkład odzyska oryginalny jasny kolor. 
Uważaj, by wylot filtra nie wszedł w kontakt z zanieczyszczoną wodą. Po wyczyszczeniu wsuń wkład z 
powrotem w plastikową obudowę i zakręć ją. 
 
2) Smarowanie uszczelki pompki.  
Do zestawu został dołączony silikonowy smar. Odkręć kołnierz pompy i wyjmij tłok pompy (rys. 1-1). Oczyść, a 
następnie nasmaruj gumową uszczelkę. Nasmaruj tłok wokół uszczelki. Złóż wszystko z powrotem. 
 
3) Jeśli pompuje się łatwo, ale nie przepływa woda. 
Upewnij się że filtr wstępny jest zanurzony w zbiorniku wodnym. 
Upewnij się, że wężyk wlotowy nie jest zatkany ani zagięty. 
Trzymaj filtr pionowo, aż woda zacznie przepływać. 
 
4) Filtr wstępny.  
Umyj filtr w wodzie, by usunąć wszystkie zabrudzenia znajdujące się w sicie. 
 
5) Przechowywanie. 
Do twojego systemu filtracji wody Katadyn dołączona jest torba. By zapobiec zanieczyszczeniu zawsze po 
użyciu odłączaj wężyk wylotowy i przechowuj go oddzielnie w szczelnie zamykanej torbie razem z zaciskiem 
przytrzymującym. 

 
Długoterminowe przechowywanie 
(Po powrocie z wyprawy) 
 
Przechowuj filtr Pocket jak poniżej: 

1. Odkręć podstawę pompy i oczyść element ceramiczny dołączoną do zestawu myjką. Pozostaw do 
całkowitego wyschnięcia 

2. Przemyj niebieską plastikową obudowę i usuń wszelki brud. 
3. Nasmaruj uszczelki i gwinty smarem silikonowym. 
4. Zmontuj z powrotem filtr. 
5. Owiń wężyk wokół sprzętu i przechowuj filtr Pocket w dołączonej torbie. 

 
Uwaga: Przed ponownym użytkowaniem przepompuj przez system 1litr wody, by pozbyć się nieświeżego 
smaku wody. 
  
Trwałość elementu ceramicznego 
 
Trwałość ceramicznego filtra zależy od jakości wody. Im woda brudniejsza, tym częściej należy czyścić część 
ceramiczną, co redukuje jej przepustowość do ok. 50 000 l. Element ceramiczny należy wymienić, gdy 
średnica czerwonej obręczy-wskaźnika jest większa od średnicy filtra w jego najcieńszym miejscu (wtedy, gdy 
daje się ona nasunąć bez większych utrudnień, rys. 2-3).  
 
UWAGA: Nie należy nasuwać obręczy na siłę. Konieczne jest również sprawdzenie, czy nie ma pęknięć na 
ceramice po czyszczeniu, przetrzymywaniu filtra w niskich temperaturach, lub też po upuszczeniu go na 
ziemię. Popękana powierzchnia nie daje wystarczającej ochrony przed przedostawaniem się 
mikroorganizmów. 
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Instalacja części ceramicznej 
 
Części zamienne można zamówić u sprzedawcy filtra Katadyn Pocket. 
 
1) Odkręć podstawę pompy od dolnej części filtra i zdejmij niebieską plastikową obudowę. 
2) Odkręć kołnierz w górnej części elementu ceramicznego i wyjmij tłok pompki. Nasmaruj uszczelkę. 
3) Odpakuj nowy element ceramiczny. 
4) Włóż tłok do nowego filtra ceramicznego i zakręć kołnierz pompki. 
5) Wsuń element ceramiczny do plastikowej obudowy, nałóż nieco smaru na gwint i przykręć zawór zwrotny. 
6) Przepłucz część ceramiczną przepompowując i odsączając pierwszy litr wody. 
 
Za granicą, na kempingu i obozie wędrownym... 

 
...istnieje niebezpieczeństwo wystąpienia przypadłości takich jak biegunka lub też zarażenie bardziej 
niebezpiecznymi chorobami, wywoływanymi przez cysty pierwotniaków (Legionella, Giardia, Cryptosporidium), 
wirusy i bakterie.  
Mikroorganizmy te często mogą znajdować się w spożywanych posiłkach oraz w wodzie. Zanieczyszczone 
mogą być jeziora, źródła oraz lokalne zbiorniki wodne. 
Aby zminimalizować ryzyko wystąpienia wspomnianych chorób prosimy skontaktować się z lekarzem lub 
placówką zdrowia na 4-6 tygodni przed planowanym wyjazdem. 
 
 
A w podróży... 

1. Upewnij się, że posiłki są dobrze dogotowane. 
2. Spośród niegotowanych produktów wybieraj tylko te, które mają nietknięte łupiny i skórki. 

Każdorazowo przed obieraniem dobrze wymyj ręce. 
3. Myj dłonie wodą i mydłem często i dokładnie, zwłaszcza przed posiłkami. Każdą wodę pitną filtruj 

mikrofiltrem Katadyn Pocket. 
 
W razie wątpliwości prosimy o kontakt pod nr telefonu +41 44 839 21 11. 
 
Gwarancja 

 
Mikrofiltr Katadyn Pocket wraz za załączonymi akcesoriami jest objęty gwarancją na okres dwudziestu lat, 
licząc od daty zakupu. Gwarancja obejmuje wady wykonania oraz materiału. Wszelkie usterki techniczne 
należy niezwłocznie przedstawić sprzedawcy albo zgłosić się bezpośrednio do firmy Katadyn pod nr  tel. +41 
44 839 21 11. Producent zobowiązuje się naprawić lub zastąpić wadliwy produkt innym. Prosimy na czas 
objęty gwarancją o zachowanie paragonu z datą zakupu, który w świetle prawa jest niezbitym dowodem 
zakupu.  
 
Kontakt 
Katadyn Products Inc.  
Birkenweg 4  
8304 Wallisellen / Switzerland  
info@katadyn.ch / www.katadyn.ch  
 
 
IMPORT I DYSTRYBUCJA 
POLANA 
ul. Sękocińska 10 
02-313 Warszawa 
tel. 22 292 38 76 
biuro@polana.pl 
www.polana.pl 

 


