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Filtr Katadyn Vario 

nr art. 8014932 
 
 
Dziękujemy za zakup przenośnego systemu filtracji wody firmy Katadyn, który spełnia uznane 
standardy redukcji bakterii (do 99,9999% skuteczności na Klebsiella terrigena) i 
pierwotniaków (do 99,9 % skuteczności na Giardia i Cryptosporidium). Ponadto zmniejsza 
zawartość chemikaliów i poprawia smak wody. Pomysłowy projekt łączy w sobie wysoką 
wydajność wraz z łatwością użytkowania. 

 

 
 PRZEKRÓJ FILTRA    GŁÓWNE ELEMENTY 

 
Filtr wstępny 
Modularny filtr wstępny (rys. 2-1) jest efektywny zarówno w wodzie stojącej, jak i bieżącej. 
Składa się z dwóch części: sitka oraz ciężarka. 
UWAGA: Należy nałożyć niewielką ilość smaru silikonowego na nypel sitka, aby ułatwić 
montaż. 
Funkcja filtra wstępnego jest istotna, gdyż zapobiega przedostawaniu się większych 
cząsteczek (o średnicy >130µm) do systemu wodnego (zob. fragment Wskazówki 
użytkowania w terenie). 
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Kompatybilność z systemami wodnymi w plecakach 
Model Vario pozwala na łatwe uzupełnienie płynów w plecakach z bukłakami typu Nalgene, 
Camelbak itp. Należy obrócić gumową osłonkę u podstawy filtra, aby w wycięciu obudowy 
ukazał się otwór wylotowy. Został on zaprojektowany tak, aby pasował do węży od bukłaków. 
Zdjąć zawór z węża od bukłaka i wsunąć go w otwór w dolnej osłonce filtra (Rys. 1-1, fotogr. 
C). 

rys. 1-1 

rys. 2-1 
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PRZYGOTOWANIE DO UŻYCIA 

Model Vario nie wymaga dużych przygotowań do użytku. Dla uzyskania najlepszych 
rezultatów radzimy wypróbować go przed pierwszym użyciem w terenie . 
 
1) Tryby filtracji 
Model Vario jest pierwszym filtrem z dwoma trybami filtracji: oszczędnym (LONGER LIFE) 
oraz szybkiego przepływu (FASTER FLOW). W trybie oszczędnym (pozycja startowa) woda 
przepływa najpierw przez filtrującą płytkę ceramiczną (otwory o średnicy 1 µm), zanim dotrze 
do kartusza z włókna szklanego. Jeżeli zostanie ustawiony tryb szybkiego przepływu, woda 
zostanie przefiltrowana tylko przez kartusz. Aby przedłużyć trwałość kartusza, radzimy 
stosować tryb szybkiego przepływu tylko wtedy, gdy woda jest przejrzysta. 
 

 
Aby zmienić tryb filtracji, należy odłączyć od filtra głowicę pompki poprzez przekręcenie i 
podniesienie rączki z obudowy filtra. Trzymając obudowę jedną ręką przekręcać ceramiczny 
filtr wstępny, dopóki biała strzałka nie wskaże docelowego trybu. Ponownie załączyć głowicę 
pompki i mocno skręcić (rys. D). 
UWAGA: Ceramiczny filtr wstępny (płytkę) można z łatwością oczyścić za pomocą załączonej 
szorstkiej ściereczki. 
 
2) Podłączanie węży 
Należy usunąć czerwone plastikowe nakładki zabezpieczające z zaworu wlotowego, i 
przechowywać je w bezpiecznym miejscu w celu późniejszego użytkowania. Połączyć wąż 
wlotowy, ten z załączonym filtrem wstępnym, z zaworem wlotowym, usytuowanym w połowie 

głowicy filtra. Aby używać wraz z bukłakiem w plecaku, należy połączyć rurkę do picia od 
bukłaka z otworem wylotowym w dolnej gumowej osłonce (rys. 2-2). Aby używać z 
załączonym wężem wylotowym, należy zdjąć dolną przykrywkę i załączyć wąż do zaworu 
wylotowego. Założyć zacisk butelki na wężyk (rys. 1-1, fotogr. B, C).  
 
3) Płukanie filtra 
UWAGA: Przed pierwszym użyciem należy przepłukać filtr, przepompowując przez niego ok. 1 
l wody w celu usunięcia nieszkodliwych ceramicznych odpadów oraz 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 węża z filtrem wstępnym w nieoczyszczonej jeszcze wodzie. Wyregulować 
spławik w celu utrzymania filtra wstępnego nad dnem zbiornika oraz z dala od osadu. 
2) Zdjąć czerwoną osłonkę i zachować w celu dalszego wykorzystania. Podpiąć butelkę typu 
Nalgene do zaworu w podstawie filtra albo załączyć wąż wylotowy do zaworu wylotowego. 
Alternatywnie można podłączyć rurkę bukłaka według wcześniejszych wskazówek (fotogr. A, 
B, C) 
3) Upewnić się, że węże nie są poskręcane. Rozpocząć pompowanie wody ręcznie powolnym, 
ale stabilnym ruchem dłoni, optymalnie 38 pociągnięć na minutę, co odpowiada 1 l wody w 
trybie szybkiego przepływu. 
4) Po napełnieniu zbiornika przefiltrowaną wodą, należy odkręcić butelkę/odpiąć wąż 
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wylotowy/ rurkę bukłaka oraz wyjąć filtr wstępny ze zbiornika, odpompować zalegające w 
środku filtra resztki wody. W stosownych przypadkach należy wkręcić dolną gumową osłonkę 
z powrotem w podstawę filtra, aby zapobiec przedostawaniu się brudu do środka filtra. 
5) Przechowywać urządzenie w załączonym pokrowcu. Aby zapobiec kontaminacji, należy 
klamrę i wąż wyjściowy przechowywać osobno 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. 
 

WSKAZÓWKI UŻYTKOWANIA W TERENIE 
Model Vario firmy Katadyn jest przeznaczony do usuwania bakterii i pierwotniaków, takich jak 
Legionella, Giardia i Cryptosporidium. Aby przedłużyć trwałość kartusza, należy za każdym 
razem starać się wybierać wodę z najlepszych dostępnych źródeł, utrzymywać filtr wstępny w 
czystości i z dala od dna zbiornika wodnego. W przypadku kontaktu z wyjątkowo mętną 
wodą, należy owinąć filtr wstępny w jednorazowy filtr do kawy lub tkaninę. W miarę 
możliwości 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  
 

Zasady konserwacji filtra: 
1) Jeżeli napotykamy opór przy pompowaniu: 
Być może konieczne jest nasmarowanie uszczelek tłoków. Do zestawu dołączony jest 
silikonowy smar. Usunąć ośkę z górnej przykrywki, przekręcając ją o 90˚ i wypychając ją. W 
razie trudności, można użyć do tego celu monety. Odczepić przezroczystą obudowę i odłożyć 
na bok. Wyjąć tłoki, podnosząc do góry rączkę pompki. Oczyścić wnętrze obudowy z czarnych 
śladów po uszczelkach tłoków. Małą ilością silikonowego smaru nasmarować powierzchnię 
uszczelek. Ponownie złożyć całość. 
UWAGA! Należy zachować ostrożność podczas ponownego montowania. Delikatnie wkładać 
tłoki, upewniając się, że w trakcie tej czynności uszczelki nie są narażone na uszkodzenie. 
Kartusz z węglem aktywowanym jest zatkany. Zatkany kartusz wymaga wymiany. 
Tymczasowym rozwiązaniem w takiej sytuacji może być wyjęcie kartusza z urządzenia i 
przepłukanie go. Zob. fragment "Instalacja kartusza" w celu poprawnego odłączenia go od 
całości. Uważać na to, by nieprzefiltrowana woda nie miała kontaktu z zaworem wyjściowym. 
Jeżeli woda nadal nie płynie, konieczna jest wymiana 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 lub zagięte. 
Oczyścić ceramiczną płytkę. Czasem wewnątrz głowicy pompy może wystąpić wysokie 
ciśnienie, które sprawia, że filtr nie działa poprawnie. Usterkę można usunąć poprzez odpięcie 
głowicy pompy a następnie oczyszczenie znajdującej się pod nią ceramicznej płytki (przy 
pomocy dołączonej ściereczki). 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 na sitku. 
W celu  lepszego oczyszczenia, należy odłączyć filtr wstępny od wężyka, a następnie oczyścić 
go wodą i miękką szczoteczką. Ponownie złożyć wszystkie elementy. Nasmarować małą ilością 
silikonowego smaru nypel sitka, aby łatwiej dawał się zamontować (rys. 2-1). 
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 
zdjąć wężyk z sitka. Złożyć ponownie, tym razem już bez umieszczania ciężarka. 

 
4) Przechowywanie: Zestaw jest wyposażony w saszetki do przechowywania. Aby zapobiec 
możliwości zakażenia, należy przechowywać oddzielnie w plastikowej zasuwanej torebce. 
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DŁUGOTRWAŁE PRZECHOWYWANIE (PO ZAKOŃCZONEJ WYPRAWIE) 

Przed rozpoczęciem przechowywania należy odkazić filtr, aby zapobiec rozprzestrzenianiu się 
mikroorganizmów w pompce. Nie używać żadnych detergentów na bazie alkoholu, gdyż może 
to spowodować uszkodzenie powierzchni filtra. 
 
1) Napełnić litrowy pojemnik wodą z kranu i dodać 2 tabletki Micropur Forte lub 2 łyżki 
stołowe wybielacza. 
2) Zanurzyć filtr wstępny w roztworze odkażającym. 
3) Przepompować całkowitą ilość roztworu przez urządzenie, wylewając brudną wodę do 
zlewu. 
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 i wyczyścić ceramiczną płytkę za pomocą dołączonej szorstkiej ściereczki. 
Pozostawić do całkowitego wyschnięcia.                                                                                                                                                                                                                
6) Wyjąć kartusz i pozostawić do wyschnięcia. 

7) Przepłukać czarną obudowę. 
8) Nasmarować uszczelki silikonowym smarem. 
9) Ponownie złożyć filtr. 
6) Owinąć wężyki dookoła obudowy i przechowywać w załączonym pokrowcu. 
UWAGA! W przypadku ponownego użytkowania po dłuższej przerwie, należy przepłukać 
urządzenie (ok. 1 l wody), aby wyeliminować niedobry posmak. 

 
WYDAJNOŚĆ KARTUSZA 

Wydajność kartusza zależy od jakości wody. Filtr Katadyn Vario został przetestowany dla 2000 
l wody, i okazał się skuteczny przeciw bakteriom Klebsiella terrigenia oraz pierwotniakom 
Giardia i Cryptosporidium. Aby jak najdłużej móc korzystać z kartusza, należy używać filtra 
Vario w trybie oszczędnym. Kartusz należy wymienić po przefiltrowaniu 2000 l lub kiedy woda 
zaczyna ciec zbyt powoli. 

 
WYMIANA KARTUSZA 

Kartusze wymienne są dostępne u sprzedawcy produktów Katadyn. 
1) Odczepić głowicę pompy od obudowy filtra. Wyjąć z obudowy dysk ceramiczny wraz z 
kartuszem, odkręcając go i ciągnąc. Odczepić dysk ceramiczny od kartusza. Wyrzucić zużyty 
kartusz do śmieci. UWAGA: w przypadku trudności z wyjęciem ceramicznego dysku wraz z 
kartuszem można zdjąć dolną przykrywkę i przycisnąć zawór wylotowy. 
2) Przepłukać wnętrze obudowy wodą (nie musi być filtrowana). Wylać. Przetrzeć wnętrze 
miękką szmatką aby usunąć osad. 
3) Wyjąć nowy kartusz z opakowania. Nałożyć cienką warstwę smaru silikonowego na 
uszczelkę kartusza przed założeniem dysku ceramicznego. UWAGA: nowy kartusz jest już 
napełniony węglem aktywowanym. 
4) Przed zamontowaniem nowego kartusza należy zdjąć ceramiczny dysk ze starego 
kartusza. Wsunąć nowy kartusz do obudowy, tak aby żebro w obudowie filtra było 
dopasowane do trójkątnego wycięcia w kartuszu. Przyłączyć filtr ceramiczny i ponownie 
zamontować głowicę pompki (fotogr. E). 
5) Wybrać tryb przepływu FASTER FLOW albo LONGER LIFE poprzez przekręcenie 
ceramicznego dysku tak, by strzałki wskazywały odpowiednią pozycję (fotogr. D). UWAGA: by 
jak najdłużej korzystać z kartusza zaleca się używać trybu LONGER LIFE. 
6) Ponownie zamontować głowicę pompy. 
7) Przykręcić dolną przykrywkę. By ochronić wnętrze przed zanieczyszczeniem, należy zakryć 
przykrywką  wylot wody w podstawie filtra. 
8) Przepłukać kartusz przepompowując i wylewając 1 l wody. 
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NAPEŁNIANIE KARTUSZA WĘGLEM AKTYWOWANYM 
Saszetki z węglem aktywowanym są dostępne u sprzedawcy produktów Katadyn. 
1)Postępuj wg punktów 1 i 2 powyższej instrukcji wymiany kartusza. Zdejmij czerwone 
przykrycie i zieloną piankę, by dostać się do węgla aktywowanego. 
2) Przepłucz wnętrze kartusza filtrowaną wodą. Nie wyjmuj białego dysku filtrującego z dna 
cylindra. 
3) Otwórz torebkę z węglem aktywowanym i wsyp jej zawartość do kartusza. Przykryj nową 
zieloną pianką i czerwonym wieczkiem (fotogr. F). UWAGA: uszczelkę czerwonego wieczka 
należy nasmarować smarem silikonowym.  
 

WYDAJNOŚĆ WĘGLA AKTYWOWANEGO 
Wydajność węgla aktywowanego zależy od jakości wody. Zazwyczaj 1 dawka węgla wystarcza 
na 200 l wody. Duże stężenie chemikaliów lub zapachów może zmniejszyć tę ilość. Węgiel 
należy wymienić po 6 miesiącach albo jeśli pogorszeniu ulegnie smak i zapach przefiltrowanej 

wody. 
 

ZA GRANICĄ, NA KEMPINGU I OBOZIE WĘDROWNYM... 
...istnieje niebezpieczeństwo wystąpienia  przypadłości takich  jak na przykład 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. 
 

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

GWARANCJA 
Mikrofiltr Katadyn Hiker 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. Sękocińska 10 
tel. 022 292 38 76 
e-mail:biuro@polana.pl 


