
Filtr Katadyn Hiker Pro
nr art. 8014644

Dziękujemy za zakup filtra do 
wody Katadyn Hiker Pro. Filtr 
ten  spełnia  branżowe  normy 
co  do  eliminacji  bakterii 
(99,9999%)  i  pierwotniaków 
takich  jak  Giardia  i 
Cryptosporidium  (99,9%)  z 
wody  pitnej.  Kompaktowy  i 
lekki filtr jest łatwy w obsłudze 
i  niezastąpiony  podczas 
podróży,  kempingów,  czy 
trekkingu.

       rys.1-1

      rys. 1-2

Filtr wstępny
Modularny filtr wstępny (rys 1-2) jest efektywny zarówno w wodzie stojącej, jak i bieżącej. Składa się 
z  dwóch  części:  sitka  oraz  ciężarka.  Funkcja  filtra  wstępnego  jest  istotna,  gdyż  zapobiega 
przedostawaniu się większych cząsteczek (o średnicy >130 μm) do wnętrza filtra. Nie ma potrzeby 
montażu filtra -  filtr  wstępny jest  zamocowany do wężyka wlotowego (zob. fragment Wskazówki 
Użytkowania).
Adaptor butelkowy Easyfill™
Adaptor do butelek EasyFill™ (rys 2-1) dostosowany jest do  butelek z szerokim gwintem (Nalgene, 
Sigg).
Kompatybilność z systemami nawadniającymi
Filtra  Hiker  Pro  wyposażony  jest  w  szybkozłączkę  (rys.  2-2),  która  pozwala  połączyć  wężyk 
wylotowy z  wieloma  systemami  nawadniającymi  (Nalgene,  Jansport,  Camelbak  itp.).  Ułatwia  to 
napełnianie tych systemów przefiltrowaną wodą.

GŁÓWNE ELEMENTY

rys. 2-1 rys. 2-2

MONTAŻ
Użytkowanie modelu Hiker Pro nie jest zanadto skomplikowane. Jednakże dla zapoznania się z jego 
obsługą należy wypróbować go przed pierwszym użyciem.

1. Podłączanie węży
Należy zdjąć i  zachować plastikowe nakładki  zabezpieczające z  nypli:  wlotowego i  wylotowego. 
Połączyć wężyk wlotowy, ten z załączonym filtrem wstępnym, z nyplem wlotowym, usytuowanym z 
boku podstawy filtra. Połączyć wężyk wylotowy z zaworem wylotowym u góry kartusza. Podłączyć 
adaptor butelkowy EasyFill™ do końcówki wężyka wylotowego (rys. 1-1, 1-2, 2-1). Przy korzystaniu 
z systemu nawadniającego należy połączyć go z wężykiem wylotowym za pomocą szybkozłączki 
(rys 2-2).

2. Płukanie filtra
UWAGA: Przed pierwszym użyciem należy przepłukać system przepompowując przez niego ok. 1 l 
wody  w  celu  usunięcia  nieszkodliwego  pyłu  węglowego.  Lekko  mętna  woda  jest  zjawiskiem 
normalnym w trakcie płukania. Zob. poniższą partię tekstu „Użytkowanie”, aby dowiedzieć się więcej 
o filtrowaniu wody.

UŻYTKOWANIE
1. Zanurzyć koniec wężyka z filtrem wstępnym w nieoczyszczonej jeszcze wodzie. Wyregulować 
spławik w celu utrzymania filtra wstępnego nad dnem zbiornika oraz z dala od osadu.
2. Podpiąć adaptor butelkowy EasyFill™ do czystego zbiornika na przefiltrowaną wodę lub połączyć 
system nawadniający z węzykiem wylotowym (rys. 2-1, 2-2).
3. Upewnić się, że węże nie są poskręcane. Rozpocząć pompowanie wody powolnym, ale stabilnym 
ruchem dłoni. Około 48 pociągnięć na minutę = 1 l wody. 
4. Po napełnieniu zbiornika z wodą odpiąć od niego adaptor butelkowy/szybkozłaczkę, wyjąć z wody 
filtr wstępny, a następnie wypompować z wnętrza filtra resztę wody.
5. Urządzenie przechowywać w załączonym pokrowcu. Aby zapobiec możliwości zanieczyszczenia 
mikrobiologicznego,  należy  odczepić  wężyk  wylotowy  od  adaptora  butelkowego  EasyFill™ i 
przechowywać je oddzielnie w załączonej plastikowej saszetce z suwakiem.

UWAGA: Przed każdorazowym użytkowaniem należy przepompować oraz odsączyć  małą dawkę 
(5-10 pociągnięć) wody w celu pozbycia się niedobrego posmaku.



PRAKTYCZNE WSKAZÓWKI
Filtr  Hiker  Pro  jest  przeznaczony  do  usuwania  bakterii  i  pierwotniaków,  takich  jak  Giardia  i 
Cryptosporidium. Aby przedłużyć trwałość kartusza, należy za każdym razem starać się wybierać 
wodę  z  najlepszych  dostępnych  źródeł.  Filtr  wstępny  utrzymywać  w czystości  i  z  dala  od  dna 
zbiornika wodnego. W przypadku bardzo mętnej wody należy owinąć filtr wstępny w jednorazowy 
filtr do kawy lub tkaninę. Jeśli to możliwe, należy poczekać, aż osad w zbiorniku na wodę niezdatną 
do spożycia opadnie na dół, a następnie przefiltrowywać już wyklarowaną wodę, umieszczając filtr 
wstępny nad osadem.

Jak utrzymywać system filtracji wody w stanie gotowym do użytkowania. 

1. Jeżeli napotykamy opór przy pompowaniu:
Być  może  konieczne  jest  nasmarowanie  uszczelki  pompki.  Do  zestawu  został  dołączony 
silikonowy smar. Należy najpierw odczepić w całości ręczną pompkę (rys. 1-1). Wyczyścić czarne 
ślady od uszczelki w dolnej części tłoka od pompki. Małą ilość silikonowego smaru nałożyć wokół 
uszczelki. Ponownie złożyć filtr.
Kartusz z węglem aktywowanym jest zatkany. Zatkany kartusz wymaga wymiany. Tymczasowym 
rozwiązaniem w takiej sytuacji może być wyjęcie kartusza z urządzenia i przepłukanie go. Uważać 
na to, by nieprzefiltrowana woda nie miała kontaktu z nyplem wylotowym. Patrz też rozdział „Ochrona 
filtra  Hiker  Pro”.  Jeżeli  woda nadal  nie  płynie,  konieczna jest  wymiana kartusza.  Patrz  rozdział 
„Instalacja kartusza”. 

2. Urządzenie pompuje poprawnie, ale woda nie płynie.
Upewnić się, że filtr wstępny jest zanurzony w wodzie.
Upewnić się, że węże nie są zatkane ani zagięte.
Oczyścić zawór kontrolny.  Czasami osad może dostać się do pompy w obudowie i sprawić, że 
zawór kontrolny nie działa poprawnie. Może to powodować brak przepływu wody. Zawór kontrolny 
można oczyścić z łatwością, aby zmaksymalizować odpływ wody. W tym celu należy wyjąć kartusz, 
napełnić obudowę do połowy wodą, przepłukać i wylać. Następnie ponownie nalać wody do połowy 
obudowy i zamontować kartusz. Pompować powoli, do momentu uzyskania przepływu, a kiedy się to 
stanie, już w normalnym tempie.

3. Filtr wstępny: Wypłukać filtr w wodzie, aby usunąć cząstki, które mogły utknąć w sitku. W celu 
lepszego oczyszczenia, należy odłączyć filtr wstępny od wężyka, a następnie oczyścić go wodą i 
miękką szczoteczką. Ponownie złożyć wszystkie elementy.  Nasmarować nypel  sitka małą ilością 
silikonowego smaru, aby łatwiej dawał się zamontować. (rys 1-2)
Użytkowanie bez ciężarka. Filtra wstępnego można używać z ciężarkiem lub bez niego (zaleca się 
jednak użytkowanie z ciężarkiem). Aby odłączyć ciężarek od całości filtra, należy odpiąć zawór sitka 
od końcówki wężyka. Złożyć ponownie, tym razem już bez umieszczania ciężarka.

4.  Przechowywanie:  Zestaw jest  wyposażony  w pokrowiec  do  przechowywania.  Aby  zapobiec 
kontaminacji, należy odłączyć wężyk wylotowy od adaptora butelkowego EasyFill™ i przechowywać 
osobno w plastikowej zasuwanej torebce.

DŁUGOTRWAŁE PRZECHOWYWANIE (PO ZAKOŃCZONEJ WYPRAWIE)
Należy  odkazić  filtr  przed  rozpoczęciem  przechowywania,  aby  zapobiec  rozprzestrzenianiu  się 
mikroorganizmów w pompce.
1)  Napełnić litrowy pojemnik wodą z kranu i dodać 2 tabletki Micropur Forte albo 2 łyżki stołowe 
wybielacza.
2) Zanurzyć filtr wstępny w środku odkażającym.
3)Przepompować  całość  roztworu  przez  urządzenie,  wylewając  brudną  wodę  do  zlewu  lub 
pojemnika.
4) Wyjąć filtr wstępny z pojemnika ze środkiem odkażającym, a następnie odpompować resztę wody 
5-10 pociągnięciami, aby nic nie pozostało w pompce i wężykach.

5) Wyjąć kartusz i pozostawić do wyschnięcia.
6) Owinąć wężyki dookoła obudowy i przechowywać w załączonej saszetce.

UWAGA!  W  przypadku  ponownego  użytkowania  po  dłuższej  przerwie,  należy  przepłukać 
urządzenie (ok. 1 l wody), aby wyeliminować niedobry posmak.

TRWAŁOŚĆ KARTUSZA
Trwałość  kartusza  zależy  od  jakości  wody.  Model  Hiker  Pro  został  przetestowany  poprzez 
przefiltrowanie 750 litrów wody z wynikiem efektywnego usuwania bakterii  (Klebsiella terrigena) i 
pierwotniaków (Giardia i Cryptosporidium). Dla maksymalnej użyteczności, kartusz powinien zostać 
wymieniony po przepompowaniu 750 l wody lub gdy pompowanie idzie z trudem.

Instalacja kartusza
Wymienne kartusze można zamówić u sprzedawcy mikrofiltra Hiker .
1. Odczepić wężyk wylotowy od kartusza. Chwycić wieczko kartusza i kręcić w stronę przeciwną do 
ruchu wskazówek zegara.  Jeżeli  nie udaje się  tego zrobić ręcznie,  można uczynić  odpowiednie 
narzędzie z trzonka rączki od pompki. W tym celu należy zdjąć szary kołnierz. Nałożyć głębsze 
wcięcie w trzonie rączki na dwa przeciwstawne żeberka przy zaworze odpływowym, a następnie 
stabilnie trzymając, odkręcać. Postępować ostrożnie, gdyż trzonek rączki, gdy się wyślizgnie, może 
uszkodzić filtr. Wyrzucić zużyty kartusz do pojemnika na odpady.
2.  Wypłukać obudowę wewnątrz czystą wodą (może być niefiltrowana).  Wylać i  wytrzeć miekką 
ściereczką, aby pozbyć się osadu.
3. Wyjąć nowy kartusz z opakowania.
4. Umieścić go  w obudowie, dokręcając zgodnie z ruchem wskazowek zegara. 
UWAGA: Przed złożeniem nasmarować silikonowym smarem uszczelki kartusza, aby w przyszłości 
dawał się z łatwością wyjmować.
5. Ponownie przyczepić wężyk wylotowy do kartusza (rys 1-1).
6. Przepłukać kartusz, przepompowując przez niego 1 litr wody. 

OCHRONA FILTRA HIKER PRO
Ochronę  filtra  stanowi  dająca  się  oczyścić  membrana. 
Mimo że filtr  Hiker  Por nie musi  byc czesto czyszczony, 
korzystanie  z  membrany  ochronnej  przedłuża  żywotność 
kartusza. Można z niej korzystać przez cały czas, lub tylko 
wtedy, gdy filtrowana woda zawiera dużo zawiesin.

Czyszczenie membrany
Jeśli  pompowanie  staje  się  zbyt  uciążliwe,  należy 
wyczyścić  membranę  ochronną.  Do  tego  celu  należy 
ostrożnie  zdjąć  siateczkę  otulającą  kartusz  i  znajdującą 
pod  nią  membranę.  Membranę  położyć  na  płaskiej 
powierzchni  i  wyczyścić  wilgotną  gąbką  lub  szmatką. 
Opłukać wodą i ponownie okręcić wokół filtra. Zaleca się 
też  przy  okazji  oczyścić  kartusz,  trzymając  go  u  góry  i 
płucząc  w  wodzie.  Dzięki  temu  usunięta  zostanie 
większość  cząsteczek,  które  mogły  zgromadzić  się  na 
powierzchni filtra.
Montowanie mebrany ochronnej
Owinąć membranę wokół  kartusza (zachodzi  na 5 cm) i 
przytrzymać. Naciągnąć rozciągliwą siateczkę. Wyrównać i 
wygładzić membranę oraz siateczkę na kartuszu. 
Korzystanie z membrany wydłuża żywotność kartusza do 
1150 l, w zależności od jakości wody.



SZYBKOZŁĄCZKA W FILTRZE HIKER PRO

Filtr Hiker Pro wyposażony jest w szybkozłączki na obu wężykach: wlotowym i wylotowym. Dzięki 
temu  wężyki  są  łatwe  w  obsłudze.  Szybkozłączka  wężyka  wylotowego  może  być  użyta  do 
połączenia z rurką do picia w systemach nawadniających (tylko o średnicy 1/4 cala). Pozwala to na 
szybkie napełnienie pojemnika z wodą bez potrzeby jego otwierania.
Przyłączanie wężyka wlotowego (konieczne)
Zamontować czarną szybkozłączkę na końcu wężyka wlotowego (po przeciwnej stronie niż znajduje 
się filtr wstępny). Za jej pomocą przyłączyć wężyk do odpowiedniego gniazda w obudowie filtra.
 
Przyłączanie wężyka wylotowego (opcjonalne)
Sposób 1:
Ten  sposób  jest  idealny,  by  móc  łatwo  zakładać  i  zdejmować  wężyk  wylotowy  bez  ryzyka 
kontaminacji. Wężyk wylotowy może być łatwo przechowyany w dołączonym zamykanym pokrowcu.

1. Zamontować wężyk wylotowy do filtra i obciąć go ok . 5-10 cm od kartusza.
2. Białą  wtyczkę  szybkozłączki  (B)  połączyć  z  „krótkim”  końcem  wężyka.  Białe  gniazdo 

szybkozłączki  (A) połączyć z „długim” końcem odciętego wężyka. Połączyć obie  części 
(rys. 3-1).

3. Jeśli chcemy wężyk łączyć bezpośrednio z systemem nawadniającym , można drugą białą 
wtyczkę  szybkozłączki  (C)  przymocować  do  końcówki  wężyka  wylotowego  w  systemie 
nawadniającym.  Jest  to  sposób kompatybilny  z  większością  systemów nawadniających 
(rys. 3-2)

 rys. 3-1 rys. 3-2

Sposób 2
Ten sposób jest idealny, gdy chce się przefiltrowaną wodę pompować bezpośrednio do systemu 
nawadniającego  (np.  Camelbaka).  Umożliwia  to  szybkie  uzupełnianie  wody,  bez  potrzeby 
odkręcania  pojemnika  na  wodę.  UWAGA:  Należy  sprawdzić,  czy  szybkozłączka  rurki  systemu 
nawadniającego ma odpowiednią średnicę (1/4 cala). 

1. Przyciąć rurkę systemu nawadniającego na odpowiednią długość (ok.  10 cm od końca 
rurki, rys. 4-1).

2. Białe  gniazdo  szybkozłączki  (A)  połączyć  z  „długim”  fragmentem rurki  przyłączonej  do 
systemu nawadniającego.

3. Białą wtyczkę szybkozłączki (B) połączyć z króŧszym fragmentem przeciętego wężyka, na 
którego drugim końcu znajduje się ustnik. 

4. Drugą białą wtyczkę szybkozłączki (C) zamontować na końcu wężyka wylotowego filtra.
5. By napełnić pojemnik z wodą, połączyć za pomocą szybkozłączki wężyk wylotowy filtra z 

rurką  systemu nawadniającego.  Po  napełnieniu  ponownie  przyłaczyć  ustnik  do  wężyka 
(rys. 4-2).

 

rys. 4-1 rys. 4-2

ZA GRANICĄ, NA KEMPINGU I OBOZIE WĘDROWNYM...
...istnieje  niebezpieczeństwo  wystąpienia   przypadłości  takich   jak  biegunka  lub  też  zarażenia 
bardziej  niebezpiecznymi  chorobami,  wywołanymi  przez   pierwotniaki  (Legionella,  Giardia, 
Cryptosporidium), wirusy i  bakterie.  Mikroorganizmy często mogą znajdować się w spożywanych 
posiłkach oraz w wodzie.  Zanieczyszczone mogą być jeziora,  źródła oraz lokalne zbiorniki.  Aby 
zminimalizować ryzyko wystąpienia wspomnianych chorób prosimy skontaktować się z lekarzem lub 
placówką zdrowia na 4-6 tygodni przed planowanym wyjazdem.

A w podróży...
- należy upewnić się, że posiłki są dobrze dogotowane
- spośród niegotowanych produktów należy wybierać tylko te, które mają  nietknięte łupiny i skórki 
oraz każdorazowo przed obieraniem dobrze wymyć ręce
-  myć dłonie  mydłem i  wodą często,  zwłaszcza przed posiłkami.  Filtrować  wodę  niezdatną  do 
spożycia  Mikrofiltrem Katadyn Hiker Pro.

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

GWARANCJA
Filtr Katadyn Hiker Pro jest objęty gwarancją na okres dwóch lat, licząc od daty zakupu. Gwarancja 
obejmuje  wady  wykonawstwa  oraz  materiału.  Wszelkie  usterki  techniczne  należy  niezwłocznie 
przedstawić sprzedawcy albo zgłosić się bezpośrednio do Katadyna pod nr. tel. +41 44 839 21 11. 
Producent zobowiązuje się naprawić lub zastąpić wadliwy produkt innym. Prosimy o zachowanie 
paragonu z datą zakupu, który jest niezbitym dowodem w czasie objętym gwarancją.

Kontakt międzynarodowy

Katadyn Products Inc.
Birkenweg 4
8304 Wallisellen/Switzerland
info@katadyn.ch/www.katadyn.ch

Import i dystrybucja
POLANA
02-309 Warszawa
 ul. Słupecka 10
tel. 022 403 38 03
e-mail:biuro@polana.pl


