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Mini Mikrofiltr do wody 
(Model 8017684)  
 
Mini kartusz wymienny 
(Model 8013632)  

 
Dziękujemy za wybranie przenośnego 
systemu filtrowania wody firmy Katadyn. 
Mikrofiltr Katadyn Mini spełnia branżowe 
standardy redukowania ilości bakterii 
(99.9999% Klebisiella terrigena) i 
pierwotniaków (99,9% Giardia i 
Cryptosporiadium). Jako najmniejszy i 
najlżejszy filtr ceramiczny Katadyn, filtr 
Mini jest jest idealny dla samotnych 
podróżników, podczas dłuższych podróży 
czy w czasie jednodniowych wędrówek. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rysunek 1-1 
 
Najważniejsze elementy: 
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Montaż 
Filtr Mini wymaga mini montażu. By osiągnąć najlepszy efekt, przed pierwszym użyciem 
w terenie wypróbuj go, by się  zapoznać się z obsługą i działaniem filtra. 
 
1) Połącz wężyki 
Otwórz pokrywkę w dolnej części obudowy i wyjmij wężyk wlotowy (ten z filtrem 
wstępnym) z wnętrza obudowy. Załóż pływak na wężyk wlotowy (ustaw go mniej więcej 
5 cm od filtra wstępnego). Podłącz wężyk wlotowy do zaczepu wejściowego. Dodatkowy 
wężyk wlotowy (w zestawie) możesz dla wygody podłączyć do zaczepu wyjściowego. 
(rysunki 1-1, 2-1, 2-2) 
 
2) Przepłucz system 
Ważne: przed pierwszym użyciem przepłucz system przepompowując przez niego ok. 
0,5 litra wody, by oczyścić z nieszkodliwego pyłu ceramicznego. By dowiedzieć się, jak 
przefiltrować wodę przeczytaj następny rozdział „Użytkowanie” 
 
Użytkowanie 
  
1) Włóż wężyk wlotowy do nieoczyszczonej wody. Ustaw pływak tak, by filtr wstępny 
znajdował się z dala od dna i osadów.   
2) Umieść wężyk wylotowy w zbiorniku na wodę* (rysunek 2-2). 
3) Filtr trzymaj pionowo i zacznij powoli,  równo pompować. Upewnij się, że żaden 
wężyk nie jest zagięty. Po 10-12 ruchach pompki woda zacznie płynąć. 
4) Po napełnieniu zbiornika przefiltrowaną wodą wyjmij wężyki ze zbiornika i źródła 
wody. Kontynuuj pompowanie, aby cała woda została usunięta z wnętrza filtra. 
5) Schowaj wężyk wlotowy. Filtr przechowuj w pokrowcu. 
 
*Przed każdym użyciem przepompuj małą ilość wody (5-10 naciśnięć pompki), by 
pozbyć się nieświeżego smaku. 
 
Porady praktyczne 
 
Filtr Katadyn Mini jest stworzony, aby oczyszczać wodę z bakterii, pierwotniaków 
tj. Legionella, Giardia, Cryptosporidium. By przedłużyć okres użytkowania 
elementów ceramicznych zawsze używaj najlepszej wody, jaka tylko jest 
dostępna. Utrzymuj filtr wstępny w czystości i z dala od dna zbiornika wodnego. Gdy w 
wodzie znajduje się wyjątkowo dużo osadu, owiń sito filtrem do kawy bądź chustką 
materiałową. Jeśli masz taką możliwość, wlej zanieczyszczoną wodę do zbiornika i 
poczekaj, aż osad opadnie na dno, po czym przefiltruj wodę znajdującą się ponad nim. 
 
Dbaj o filtr do wody Katadyn, aby używać go bez zakłóceń.  
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1) Jeśli masz problemy z pompowaniem: 
 
Pory filtra są zatkane. Jeśli pory filtra w naczyniu ceramicznym są zatkane, należy go 
oczyścić. Nigdy nie pompuj na siłę. Usuń wkład ceramiczny poprzez odkręcanie go w 
kierunku przeciwnym do wskazówek zegara i wyjmij z obudowy. Oczyść wkład 
załączoną myjką pod bieżącą wodą. Myj, aż będzie miał jasny kolor, jak na początku. 
Aby ponownie zmontować filtr, ustaw wylot filtra w kierunku logo na obudowie i zakręć 
zgodnie z kierunkiem wskazówek zegara. 
Nasmaruj uszczelkę rączki do pompowania. W zestawie załączony jest silikon. 
Odkręć pierścień od rączki i rączkę (rysunek 1-1). Oczyść osad z czarnej gumowej 
uszczelki na dole rączki. Umieść niewielką ilość silikonu dookoła uszczelki. Zmontuj 
ponownie. 
 
2) Jeśli pompuje się łatwo, ale woda nie przepływa: 
 
Upewnij się, czy filtr wstępny jest zanurzony w zbiorniku wodnym. 
Upewnij się, czy wężyk wlotowy nie jest zatkany ani zagięty. 
Trzymaj filtr pionowo, aż woda zacznie przepływać. 
 
3) Filtr wstępny: 
 
Przepłucz filtr wstępny w wodzie, by usunąć wszystkie zabrudzenia znajdujące się w 
sicie. 
 
4) Przechowywanie:  
 
Do twojego systemu wodnego Katadyn dołączony jest pokrowiec. By zapobiec 
zanieczyszczeniu, chowaj wężyk wlotowy wewnątrz obudowy. 
 
 
Długotrwałe przechowywanie (kiedy wrócisz z podróży) 
 
Przechowuj filtr Mini w następujący sposób: 
1) Usuń filtr ceramiczny i wyczyść pod bieżącą wodą używając załączonego czyścika. 
Pozostaw aż do całkowitego wyschnięcia. 
2) Zamontuj filtr ceramiczny. 
3) Nasmaruj uszczelki załączonym silikonem. 
4) Schowaj wężyk wlotowy do obudowy, przechowuj filtr w pokrowcu. 
 
Pamiętaj: Przed użyciem filtra po długotrwałym przechowywaniu przepłucz go filtrując litr 
wody, aby pozbyć się nieświeżego smaku. 
 
Żywotność elementu ceramicznego 
 
Żywotność filtra ceramicznego zależy od jakości wody. Im brudniejsza woda, tym 
częściej trzeba czyścić ceramikę. To zmniejsza jej żywotność wynoszącą 7 tys. litrów. 
Jeśli element ceramiczny będzie dawał się objąć miarką, trzeba wymienić filtr (rysunek 
2-3). Podczas czyszczenia, jeśli filtr upadł lub był narażony na mróz, sprawdzaj, czy nie 
ma rys albo pęknięć - powodują one, że filtr nie chroni cię przed mikroorganizmami. 
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 Montaż elementu ceramicznego 
 
Wymienialne elementy filtra są dostępne w miejscu, gdzie kupiłeś filtr Katadyn Mini. 
1) Usuń wężyk wlotowy z zaczepu. Usuń element ceramiczny odkręcając go w stronę 
przeciwną do wskazówek zegara i wyjmując z obudowy. 
2) Wyjmij nowy element ceramiczny z opakowania. 
3) Umieść nową ceramikę trzymając zaczep wyjściowy w swoją stronę i kręcąc w 
kierunku wskazówek zegara, jednocześnie delikatnie go wciskając. 
4) Umieść wężyk wlotowy na zaczepie wyjściowym. 
5) Przepłucz element ceramiczny przepompowując 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 Mini. 
 
W razie wątpliwości prosimy o kontakt pod nr telefonu +41 44 839 21 11. 
 
 
Gwarancja 
Mikrofiltr Katadyn Mini wraz za załączonymi akcesoriami jest objęty gwarancją na okres 
dwóch 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 o zachowanie paragonu z 
datą zakupu  na czas objęty gwarancją, która w świetle prawa jest niezbitym dowodem. 
 
 
Importer:  POLANA 
   ul. Sękocińska 10 
   02-313 Warszawa 
   tel. 22 292 38 76 
   biuro@polana.pl 
   www.polana.pl 


