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NEBEZPEČÍ
Tento produkt vytváří chemické sloučeniny chlóru a kyslíku, které vznikají elektrolyticky z roztoku 
chloridu sodného.

PRVNÍ POMOC
Pokud telefonujete na toxikologické středisko nebo lékaři, případně pokud jdete na vyšetření, 
mějte u sebe štítek tohoto produktu.

V případě zasažení očí: 15–20 minut vyplachujte otevřené oči vodou. Pokud máte nasazené kon-
taktní čočky, vyjměte je po 5 minutách. Oči dále vyplachujte. Kontaktujte toxikologické středisko 
nebo lékaře a nechejte se vyšetřit.

V případě požití: Ihned kontaktujte toxikologické středisko, které vám poradí vhodné ošetření. 
Podejte postižené osobě sklenici vody. Pokud vám to neporadili pracovníci toxikologického 
střediska či lékař, nevyvolávejte zvracení. Osobě v bezvědomí nepodávejte nic ústy.

V případě potřísnění kůže: Svlékněte si kontaminované oblečení. Okamžitě omyjte zasažené 
místo velkým množstvím vody; kůži omývejte 15–20 minut. Kontaktujte toxikologické středisko 
nebo lékaře, kteří vám poradí vhodné ošetření.

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ
Nebezpečné pro člověka a domácí zvířata.

POZOR! Způsobuje trvalé poškození očí. Vyvarujte se vniknutí do očí a styku s oblečením. Po 
požití nebezpečný. Může dráždit kůži.

NEBEZPEČÍ Z HLEDISKA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Tento produkt je toxický pro ryby a jiné vodní organismy.

FYZIKÁLNÍ/CHEMICKÁ RIZIKA
Uchovávejte mimo dosah vznětlivých, organických či jiných snadno oxidovatelných materiálů.

Produkt obsahuje baterie. Při rozložení, zkratování, dobíjení nebo vystavení baterií ohni může 
dojít k explozi nebo k úniku obsahu. Před použitím otřete kontakty baterií suchou látkou. Baterie 
neskladujte na přímém slunečním záření, při vysokých teplotách a při vysoké vlhkosti.

PŘED ZAHÁJENÍM POUŽÍVÁNÍ SE DŮKLADNĚ SEZNAMTE S TÍMTO NÁVODEM, PŘEČTĚTE SI 
VŠECHNY POKYNY A VŠECHNA VAROVÁNÍ A ŘIĎTE SE JIMI.

Pokud některá varování nebo pokyny nedodržíte, může dojít ke škodám na majetku, vážným 
zraněním či onemocnění.

UCHOVÁVEJTE MIMO DOSAH DĚTÍ

Zařízení MIOX je technicky vyspělý systém pro úpravu obecní vody, který nezatíží váš rozpočet. 
Čistící zařízení využívá pro získání malého množství smíšeného oxidačního roztoku běžnou sůl, 
několik kapek vody, napájení ze dvou lithiových baterií CR123 a vlastní technologii. Pokud se 
úpravný roztok přidá do vody a nechá se krátkou dobu působit, upraví se problematická voda 
na vodu pitnou. Požadovaná doba úpravy se liší pro jednotlivé mikroorganismy: viry a bakterie 
– 15 minut, giardie – 30 minut, kryptosporidium – 4 hodiny.

Proces čištění se spustí smícháním soli 
s malým množstvím vody.

Elektrickou aktivací solného 
roztoku se vytvoří silný 
oxidační prostředek.

Úpravný roztok přidejte do kontaminované 
vody, chvíli počkejte a získáte pitnou vodu.

NaOCl

Obsah soupravy Čisticí zařízení MIOX®

 Kamenná sůl – 28 g
 Lithiové baterie CR123 – 2 baterie
 Bezpečnostní indikátorové proužky – 50 proužků
 Návod k obsluze
 Vak pro uskladnění

Hmotnost Pero – 99 g
 Souprava – 227 g

Rozměry Pero – 18 x 2,5 cm
 Souprava – 18 x 10 x 4 cm

Rozsah provozních teplot -6 až 54 °C
Odolnost proti vodě Až 18 m
Maximální nadmořská výška 18 km
Baterie 2 lithiové baterie do fotoaparátů CR123 (celkem 6 V)
Životnost baterie* ± 200 litrů 
  (závisí na používání úpravy, vodě a kvalitě baterií)
Sůl Granulovaná, kamenná nebo krystalická (potravinářská) sůl
Životnost soli* ± 200 litrů na 28g balení
Plná solná komora ± 20 úprav
Bezpečnostní indikátorové proužky 50 specifických testovacích proužků pro  
 detekci volného chlóru
Životnost bezpečnostních indikátorových proužků 2 roky

*Hodnoty životnosti jednotlivých produktů jsou ideálními hodnotami. Nejhorší hodnoty 
životnosti jsou zpravidla polovinou uvedené životnosti. Průměrná životnost je mezi těmito 
dvěma hodnotami.

Další informace o produktu MIOX a dalších produktech určených k úpravě vody společnosti 
MSR naleznete na webových stránkách www.msrgear.com.

Čisticí zařízení
Na solné komoře se může vytvořit bílý nános soli, který není na závadu a který lze snadno odstranit omytím či 
otřením. 

Baterie
Kupujte levné náhradní baterie CR123 ve velkém balení na adrese www.surefire.com.
Při teplotách pod bodem mrazu baterie zahřívejte tělesným teplem.
Aby nedošlo ke korozi, manipulujte s bateriemi pouze suchýma rukama a v suchém prostředí.

Sůl 
Pro čisticí zařízení používejte jakoukoli potravinářskou sůl.
Používejte spíše krystalickou než granulovanou sůl; voda tak může lépe proudit a sůl lze používat déle.

Bezpečnostní indikátorové proužky 
Bezpečnostní indikátorové proužky není třeba používat při každé úpravě vody.
Proužky používejte v těchto důležitých případech:

Bezpečnostní indikátorové proužky používejte při kontrole činnosti čisticího zařízení MIOX®. Bezpečnostní indikáto-
rové proužky používejte v případě, že testujete nový zdroj vody, abyste stanovili nutný počet úprav pro daný zdroj. 
Ve většině případů stačí jedna úprava; u některých zdrojů s vyšším obsahem minerálů, částic, rozpuštěných pevných 
látek a bakterií jsou však zapotřebí další úpravy.

Bezpečnostní indikátorové proužky používejte po každé změně počasí (déšť atd.), která by mohla ovlivnit složení 
látek ve vodním zdroji.

Test neprovádějte u vody z vodovodu, která nebyla upravena čisticím zařízením MIOX; její obsah chlóru je 
příliš nízký na to, aby jej proužky mohly registrovat. Proužky měří volný chlór, a to v rozsahu vytvořeném čisticím 
zařízením MIOX.

Výměny
Náhradní testovací proužky/sůl s náhradní kamennou solí a náhradními bezpečnostními indikátorovými proužky pro 
čisticí zařízení MIOX® zakoupíte u místního distributora MSR nebo online distributora MSR.

Získávání vody
Použijte nejčistší vodu, kterou máte k dispozici.
Pro odstranění pevných částic použijte tkaninu nebo filtr na kávu či čaj MugMate™.
Pro získání vody po velmi malých množstvích použijte Packtowl® nebo houbičku.
Pokud chcete chuť vody získané z méně čistých zdrojů vylepšit, použijte vitamín C (kyselinu askorbovou) nebo nápo-
jové směsi. Vždy však dodržujte dobu úpravy.

Práce se zařízením
Oddíl čisticího zařízení pojme velmi malé množství vody (méně než 1/4 čajové lžičky).
Studená voda dobu úpravy neovlivňuje.
Při teplotách pod bodem mrazu může solný roztok přimrznout k okénku solné komory. V takovém případě jej bude 
nutné otřít nebo seškrábnout nehtem.
Úprava vody s obsahem ledu pomocí roztoku MIOX či jiných dezinfekčních prostředků nemusí být účinná. Led může 
chránit mikroorganismy.

Čisticí zařízení Rozsah skladovacích teplot -28 až 70 °C 
 Před dlouhodobým uskladněním vyjměte baterie suchýma rukama a  
 v suchém prostředí.
 Před dlouhodobým uskladněním vypláchněte a vysušte oddíl čisticího zařízení  
 a solnou komoru. 
 Uskladněte na chladném a suchém místě.

Baterie Doba skladovatelnosti 7–10 let
 Před dlouhodobým uskladněním vyjměte baterie z čisticího  
 zařízení suchýma rukama a v suchém prostředí. 
 Uskladněte na chladném a suchém místě.

Sůl Uchovávejte v uzavřeném obalu, který sůl ochrání  
 před vlhkostí.
 Uskladněte na chladném a suchém místě.

Bezpečnostní indikátorové proužky 
 Doba skladovatelnosti 2 roky 
 Uchovávejte v uzavřené nádobě, která proužky  
 ochrání před vlhkostí.
 Skladujte při pokojové teplotě.
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ČISTICÍ  ZAŘÍZENÍ MIOX ®

OMEZENÁ ZÁRUKA ŽIVOTNOSTI / OMEZENÍ OPRAVNÝCH PROSTŘEDKŮ A ODPOVĚDNOSTI
USA a Kanada

Omezená záruka. Společnost Cascade Designs, Inc. (dále jen “společnost Cascade”) zaručuje původnímu 
vlastníkovi (dále jen “vlastník”), že při použití v souladu s pokyny k použití a údržbě nebude přiložený 
produkt (dále jen “produkt”) vadný z hlediska materiálu ani provedení po dobu životnosti produktu. Záruka 
se nevztahuje na vady materiálu a provedení v případě, že produkt (i) byl jakýmkoli způsobem upraven, (ii) 
byl používán pro účely, které jsou v rozporu s uvedeným účelem či určením produktu, nebo (iii) byl nesprávně 
udržován. Záruka se na produkt dále nevztahuje v případě, že (i) uživatel nepostupoval podle uvedených 
pokynů a neřídil se uvedenými varováními, nebo (ii) v případě, že byl produkt nesprávně používán.

Během záruční lhůty budou originální součásti produktu označené společností Cascade jako vadné z hlediska materiálu či pro-
vedení opraveny nebo vyměněny. Společnost Cascade si vyhrazuje právo vyměnit jakýkoli produkt, který z důvodu vady nelze 
nadále používat, za nový produkt se srovnatelnou cenou a funkcí. Vrácený produkt označený jako neopravitelný se stává majetkem 
společnosti Cascade a nebude vrácen.

S VYJÍMKOU OMEZENÉ ZÁRUKY UVEDENÉ VÝŠE SPOLEČNOST CASCADE, JEJÍ POBOČKY ANI JEJÍ DODAVATELÉ V MAXIMÁLNÍM 
ROZSAHU POVOLENÉM PŘÍSLUŠNÝMI ZÁKONY NEPOSKYTUJÍ ŽÁDNOU DALŠÍ ZÁRUKU, VÝSLOVNOU ČI ODVOZENOU, A 
ZŘÍKAJÍ SE VŠECH ZÁRUK, ZÁVAZKŮ A PODMÍNEK, VÝSLOVNÝCH, ODVOZENÝCH ČI VYPLÝVAJÍCÍCH ZE ZÁKONA, KTERÉ SE 
TÝKAJÍ DANÉHO PRODUKTU, MIMO JINÉ VČETNĚ JAKÝCHKOLI ODVOZENÝCH ZÁRUK TÝKAJÍCÍCH SE OBCHODOVATELNOSTI, 
SKRYTÝCH VAD, VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL A SOULADU S POPISEM.

Záruční servis. Nárok na využití záručního servisu máte pouze v případě, že produkt, na něhož se záruka vztahuje, předvedete 
autorizovanému zástupci společnosti Cascade. Ve Spojených státech amerických a v Kanadě lze záruční servis získat také telefonicky 
na čísle 1 800 531 9531 [pondělí až pátek, 8:00–16:30 tichomořského letního času]. Za veškeré náklady spojené s navrácením 
produktu společnosti Cascade k opravě odpovídá vlastník. Pokud společnost Cascade uzná, že se na produkt podmínky záruční 
opravy či výměny vztahují, uhradí dodání a manipulaci spojenou s navrácením opraveného či vyměněného produktu vlastníkovi. V 
případech, kdy společnost Cascade shledá, že produkt nespadá do rámce záruční opravy či výměny, pokusí se, je-li to možné, produkt 
opravit za přijatelnou cenu, jejíž součástí bude i cena za přepravu a manipulaci. Podrobné informace o navrácení produktu v rámci 
záruky naleznete na webových stránkách www.msrgear.com.

Omezení opravných prostředků. Pokud příslušný soud shledá, že nebyly dodrženy podmínky výše uvedené omezené záruky, bude jedi-
nou povinností společnosti Cascade oprava či výměna produktu (dle uvážení společnosti). V případě, že uvedené opravné prostředky 
selžou, vrátí společnost Cascade vlastníkovi po navrácení produktu původní částku, za kterou produkt zakoupil. VÝŠE UVEDENÉ 
OPRAVNÉ OPATŘENÍ JE JEDINÝM A VÝHRADNÍM OPATŘENÍM KUPUJÍCÍHO VŮČI SPOLEČNOSTI CASCADE, JEJÍM POBOČKÁM A 
DODAVATELŮM, A TO BEZ OHLEDU NA JAKÝKOLI PRÁVNÍ VÝKLAD.

Omezení odpovědnosti. Maximální odpovědnost společnosti Cascade, jejích poboček a dodavatelů je omezena na náhodné škody 
do výše, která nepřesahuje původní nákupní cenu produktu. SPOLEČNOST CASCADE, JEJÍ POBOČKY A DODAVATELÉ SE TÍMTO 
VÝSLOVNĚ ZŘÍKAJÍ ODPOVĚDNOSTI ZA VEŠKERÉ NÁSLEDNÉ A JINÉ ŠKODY VZNIKLÉ Z JAKÉHOKOLI DŮVODU. TOTO VYLOUČENÍ 
A OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI PLATÍ PRO VŠECHNY PRÁVNÍ VÝKLADY, KTERÉ POJEDNÁVAJÍ O ŠKODÁCH, A TO I V PŘÍPADĚ, ŽE 
SELŽOU VŠECHNA OPRAVNÁ OPATŘENÍ.

Tato omezená záruka poskytuje vlastníkovi konkrétní práva vycházející ze zákona; vlastník může mít také další práva, která se mohou 
v jednotlivých státech lišit.

Vždy pečlivě dodržujte všechny bezpečnostní pokyny, pokyny k použití a pokyny k údržbě tohoto či jiného produktu společnosti 
Cascade.

Zákonná práva spotřebitelů v rámci Evropské unie nejsou dotčena.

Podrobné pokyny naleznete uvnitř.

ŘEŠENÍ POTÍŽÍTECHNICKÉ ÚDAJE TIPYUSKLADNĚNÍ
PRINCIP FUNGOVÁNÍ ČISTICÍHO ZAŘÍZENÍ MIOX®

Aktivita kontrolek LED

ProblémVýznamPříčinaŘešení
Kontrolka SALT trvale 
svítí červeně (Low Salt 
– Nízký obsah soli).

Příliš slabý solný 
roztok

Suchá sůlNavlhčete sůl (viz krok 1).

Solný roztok se zachytil v solné 
komoře.

Odšroubujte vrchní kryt, palcem podržte 
sůl a nalijte solný roztok ze solné 
komory do oddílu čisticího zařízení.

Nedostatek soli v solné komořePřidejte sůl (viz krok 1).

Nedostatek vody v oddílu čisticího 
zařízení

Přilijte vodu (viz krok 1).

Vysrážená sůl na okénku solné 
komory

Nehtem seškrábněte nečistoty z okénka.

*Nedostatek soli v solném roztoku30–50krát znovu protřepejte čisticí 
zařízení.

Studené baterieZahřejte baterie tělesným teplem.

Kontrolka BATT bliká 
červeně a kontrolka 
RUN trvale svítí zeleně.

Baterie jsou málo 
nabité.

Baterie jsou ze 2/3 vybité.Roztok MIOX® lze bezpečně používat. 
Pokud chcete prodloužit životnost 
baterií, používejte pro nastavení úpravy 
vody menší počet stisknutí (čtyři stisk-
nutí pro 1 l namísto jednoho stisknutí 
pro 4 l).

Přetížené baterieMezi aktivacemi vyčkejte nejméně 
5 minut.

Studené baterieZahřejte baterie tělesným teplem.

Kontrolka BATT trvale 
svítí červeně.

Nízké nabití baterií 
neumožňuje aktivaci.

Vyměňte baterie.

Žádná kontrolkaŠpatné spojení baterií Zkontrolujte lištu kontaktu baterie  
(viz krok 2).

Poškozené baterieVyměňte baterie.

Nefunkční baterieVyměňte baterie.

Bezpečnostní indikátorové proužky

ProblémŘešení
Proužky nejsou k dispozici, mají 
prošlé datum expirace nebo se 
nezbarvují do fialova.

Přidejte 8 dávek úpravného roztoku do vody a počkejte požadovanou dobu  
(Např. 2 stisknutí po 4 l do 1 l vody)

*Vodní zdroje s vysokým obsahem taninů nebo uhličitanu vápenatého mohou sůl vázat. Ve vzácných případech se může stát, že pro 
získání úpravného roztoku budete muset použít malé množství vody z vodovodu. Rovněž lze použít několik posledních kapek vody, 
které zůstaly v nádobě.

Kontak tn í  údaje  pro ser v i s  a  in formace o produk tech

Cascade  Des igns  L td .
Dwye r  Road ,  M id l e t o n ,  Co .  Co r k ,  I r e l a nd

Te l e f o n :  +353 .21 .462  1400
www.ms rgea r. c om



Krok 2 můžete provést doma před zahájením použití v terénu.

1. Odšroubujte spodní kryt.
 Lištu kontaktu baterie ohněte směrem nahoru a na stranu.

2. Vsuňte dvě lithiové baterie CR123.
3. Přehněte lištu kontaktu baterie přes baterie.

 Pevně zašroubujte spodní kryt zpět.
4. Odšroubujte vrchní kryt.
5. Naplňte solnou komoru kamennou solí.
6. Navlhčete kamennou sůl několika kapkami vody.

 Pevně zašroubujte vrchní kryt zpět.

1. Počkejte 10 minut.
2. V upravené vodě navlhčete konec druhého bezpečnostního indikátorového 

proužku opatřený polštářkem.
3. Vyjměte vlhký polštářek z vody a počkejte 15 sekund.
4. Porovnejte druhý polštářek s barevnou stupnicí na nádobě s bezpečnostními 

indikátorovými proužky.
Pokud se proužek NEZBARVÍ do fialova (úroveň “OK”), zopakujte dle potřeby  
kroky 3–5.
Pokud se proužek zbarví do fialova (úroveň “OK”), přejděte ke kroku 7.

1. Odšroubujte solnou komoru.
2. Naplňte oddíl čisticího zařízení několika kapkami vody.
3. Pevně zašroubujte solnou komoru zpět.
4. Čisticí zařízení rázně protřepejte (asi 15–30krát).

1. Naplňte nádobu vodou určenou k úpravě.
2. Zapamatujte si objem nádoby na vodu.

Informace o objemu vody budete potřebovat v 
kroku 4.

1. Držte čisticí zařízení ve svislé poloze.
2. Odstraňte solnou komoru.

Oddíl čisticího zařízení by měl být alespoň ze 3/4 naplněn solným roztokem.
3. Na spodní straně čisticího zařízení se nachází tabulka stisknutí tlačítka.

Zapamatujte si počet stisknutí pro odpovídající počet litrů (l).
4. Sledujte panel s kontrolkami LED a stiskněte aktivační tlačítko (1, 2, 3  

nebo 4 stisknutí).
Během probublávání roztoku v oddílu čisticího zařízení svítí zelená kontrolka  
LED RUN.
Když je roztok připraven k použití, zelená kontrolka LED RUN zhasne.
Pokud se rozsvítí jiná kontrolka, postupujte podle tabulky Řešení potíží na  
zadní straně.

1. Nalijte roztok MIOX do nádoby s  
vodou, kterou chcete upravit.

2. Promíchejte (protřepáním nebo 
zamícháním).

3. V upravené vodě navlhčete konec 
bezpečnostního indikátorového  
proužku opatřený polštářkem.

4. Vyjměte vlhký polštářek z vody a 
počkejte 15 sekund.

5. Porovnejte polštářek s barevnou  
stupnicí na nádobě s bezpečnostními 
indikátorovými proužky.
Pokud se proužek NEZBARVÍ do fialova 
(úroveň “OK”), zopakujte dle potřeby 
kroky 3–5.
Pokud se proužek zbarví do fialova 
(úroveň “OK”), přejděte ke kroku 6.

NÁVOD K OBSLUZE ZAŘÍZENÍ MIOX
Před zahájením používání se DŮKLADNĚ SEZNAMTE s tímto návodem,  
PŘEČTĚTE SI VŠECHNY pokyny a všechna varování a ŘIĎTE se jimi.

1. Nalijte trochu upravené vody na závity krytu.
2. Uzavřete kryt a třikrát nádobu převraťte.
3. Vyčkejte zbývající stanovenou dobu úpravy.

SEZNAMTE SE S ČISTICÍM ZAŘÍZENÍM MIOX®

Pevně upevněný  
vrchní kryt

ZÍSKÁVÁNÍ VODY

PŘÍPRAVA SOLNÉHO ROZTOKUPŘÍPRAVA ČISTICÍHO ZAŘÍZENÍ

AKTIVACE SOLNÉHO ROZTOKU ÚPRAVA A TESTOVÁNÍ VODY KONEČNÁ ÚPRAVADALŠÍ TEST ÚPRAVY VODY

Zde se umístí 
kamenná sůl

Vrchní kryt

Kamenná sůl

Solná komora

Oddíl čisticího 
zařízení

Hlavní část  
čisticího zařízení 

MIOX®

Bezpečnostní  
indikátorové  

proužky Kontrolky LED

Aktivační 
tlačítko

Stupnice stisk-
nutí tlačítka

Lišta kontaktu 
baterie

Před vložením  
baterií odtáhněte  

lištu kontaktu.

Baterie CR123

Spodní kryt

Lanko

1/2 litru = 1/2 kvartu = 16 uncí

1 litr = 1 kvart = 32 uncí

2 litry = 2 kvarty = 64 uncí

4 litry = 1 galon = 128 uncí

4 l

2 l
32 uncí

16 uncí

2–10 l

VAROVÁNÍ

Nepoužívejte mořskou vodu. Zařízení MIOX není schopné ze slané či brakické vody vyrobit 
vodu pitnou. Zvolte nejčistší vodu, kterou máte k dispozici. Vyhýbejte se zdrojům vody, které 
jsou silně chemicky kontaminované, například rybníčkům v oblasti těžby rud či zdrojům 
nacházejícím se v blízkosti velkých zemědělských provozů. Zařízení MIOX není schopné 
účinně snížit obsah těžkých kovů či chemických kontaminujících látek. Abyste si uměli získat 
čistou pitnou vodu, seznamte se důkladně s používáním tohoto produktu.

VAROVÁNÍ

Proužek odečtěte do 15 sekund, jinak barva vybledne. Testovací proužky, které se zbarvily 
do fialova, nepoužívejte opakovaně.

VAROVÁNÍ

Během používání čisticího zařízení se nedotýkejte očí. V zařízení MIOX dochází ke vzniku 
chemického oxidačního prostředku, který by mohl oči poškodit. Tento chemický oxidační 
prostředek může také podráždit kůži a trvale znečistit oděv. Při provádění kroku 4 musí být 
zařízení vzdáleno alespoň 30 cm od vašeho obličeje a oblečení. Po použití čisticí zařízení 
opláchněte a umyjte si ruce.

Věnujte pozornost také části První pomoc.

VAROVÁNÍ

Dodržujte celou stanovenou dobu úpravy. Po dokončení úpravy již do nádoby nepřidávejte 
další vodu. Pokud po tomto kroku přidáte do nádoby další vodu, dojde ke zředění 
úpravného roztoku a následně ke zvýšení nebezpečí kontaminace. Před ukončením doby 
úpravy nepřidávejte do upravené vody žádné nápojové směsi, mohlo by dojít k zastavení 
procesu úpravy. Abyste se nenapili kontaminované vody, je třeba závity a kryt nádoby 
opláchnout upravenou vodou.

1 stisknutí = 0,5 litru

2 stisknutí = 1 litr

3 stisknutí = 2 litry

4 stisknutí = 4 litry

Minimálně 30 cm

15–30krát

5 krát

PŘÍLIŠ SLABÉ

PAUZA
ZOPAKUJTE 
KROKY 3–5

OK+

OK

PŘEJDĚTE KE 
KROKU

15 SEKUND

PAUZA

10 MIN.

ČEKEJTE

3 krát 
PŘEVRAŤTE

 Viry a bakterie 15 minut
 Giardie 30 minut
 Kryptosporidium 4 hodiny

CELKOVÁ  
ČEKACÍ DOBA

4  
hodiny

15

30

15 SEKUND

OK

PŘÍLIŠ SLABÉ

OK+

ZOPAKUJTE 
KROKY 3–5

PŘEJDĚTE KE 
KROKU

NEBO


