
 
 

KATADYN MyBottle  

Prenosný systém na dezinfekciu vody 

Ďakujeme, že ste si vybrali MyBottle - fľašu s integrovaným systémom na dezinfekciu vody.  

Vďaka fľaši MyBottle nemusíte nosiť a vyhľadávať bezpečnú pitnú vodu. Môžete ju využiť počas 

kempovania, turistiky, plavby na vode, rybačky alebo kedykoľvek, keď ste si nie istí kvalitou pitnej 

vody. Katadyn MyBottle - systém na dezinfekciu vody obsahuje 3-vrstvovú ViruPur technológiu s 

integrovaným sklolaminátovým predfiltrom a dodatočným uhlíkovým filtrom, ktoré sú umiestnené v 

štandardnej fľaši na pitie. Výsledným produktom je fľaša na vodu, ktorá spĺňa priemyselné 

štandardy na redukciu vírusov (99.99%), baktérií (99.9999%) a cýst (99.9%) ako sú Giardie a 

Kryptosporídiá.       

Použitie 

Katadyn MyBottle systém na dezinfekciu vody je navrhnutý na ošetrovanie vody z 

nedôveryhodných vodných zdrojov ako sú napríklad jazerá, rieky a potoky. Poskytuje tiež 

ochranu pred vodnými patogénmi, ktoré sa môžu vyskytovať v pitnej vode z vodovodného 

kohútika v mnohých zahraničných krajinách.   

Katadyn fľaša na čistenie vody ponúka pohodlnú alternatívu pre vodné filtre založené na báze 

pumpovania. Pretože je navrhnutá pre individuálne použitie, nie je vhodná pre situácie, keď je 

potrebné ošetriť väčšie množstvá vody.  

AKO TO FUNGUJE 

Katadyn MyBottle systém na ošetrovanie vody využíva na svoju funkciu viacstupňový filtračný 

systém. Prvým stupňom filtrácie je integrovaný sklolaminátový predfilter zložený z niekoľkých 

vrstiev. Odstraňuje baktérie a prvoky ako sú napríklad Giardie a améby, ako aj častice väčšie 

než 0.3 mikróna. Druhým stupňom je 3-vrstvový filter ViruPur, ktorý absorbuje vírusy a najmenšie 

častice. Posledný, tretí stupeň filtrácie tvorí uhlíkový postfilter redukujúci organické kontaminanty a 

tiež nepríjemné chute a zápachy.  

 



 
 

Pre zaistenie maximálneho výkonu Vašej filtračnej fľaše Katadyn MyBottle si starostlivo 

preštudujte nasledujúce inštrukcie. V prípade nedodržania inštrukcií v tomto návode na 

použitie môže dôjsť k riziku nebezpečnej pitnej vody! 

 

ZÁKLADNÉ SÚČASTI 

popis obrázku vľavo (zhora dole): 

- pružný náustok 

- vrchnák s integrovaným úchytom na pripnutie fľaše (napríklad o ruksak) 

- fľaša 

 

popis stredného obrázku (zhora dole): 

- uhlíkový postfilter 

- ViruPur filter s integrovaným sklolaminátovým predfiltrom a odnímateľným plastovým obalom 

 

popis obrázka vpravo: 

- slamka 

 

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIA 

Aby bola voda dostatočne ošetrená, musí prejsť cez filter ViruPur. Výdaj vody je menší ako v 

bežných fľašiach na šport a to v dôsledku zaistenia kompletného ošetrenia vody. 

Fľašu stlačte a cez náustok sajte vodu. Fľašu nepumpujte opakovaným stláčaním. Voda začne 

vytekať po 2-4 sekundách od stlačenia fľaše, podobne ako keď pri pití použijete dlhú slamku.  

Počas pitia držte fľašu vždy kolmo. Ak je fľaša hore dnom alebo naklonená, voda neprechádza 

cez filter.  

 



 
 

 

OPATRENIA PRED PRVÝM POUŽITÍM 

1. Vypláchnite vnútro fľaše. 

2. Poskladajte filter 

Pripojte ViruPur filter k spodnej časti uhlíkového postfiltra. Za použitia jemného tlaku 

zakrúťte oba komponenty do seba. Dbajte na to, aby boli všetky tesnenia a komponenty 

poriadne utesnené a spojené. Uhlíkový filter pevne zatlačte a zakrúťte do vrchnáka fľaše 

(obrázok 2).  

3. Prepláchnutie systému (DÔLEŽITÉ!) 

Pred prvým použitím je potrebné filtračný systém prepláchnuť, aby sa z postfiltra odstránil 

škodlivý uhlíkový prach. Naplňte fľašu vodou. Nasaďte vrchnák s pripojeným filtrom a 

utiahnite ho. Zatlačte fľašu oboma rukami až pokým voda nezačne vytekať. Spočiatku 

bude vytekajúca voda čierna v dôsledku uhlíkového prášku. Tento jav je počas 

preplachovania normálny.  

 

BEŽNÁ PREVÁDZKA 

1) Naplňte fľašu vodou až po líniu maximálneho naplnenia (Obrázok 2). Pamätajte, že čím 

čistejšiu vodu používate, tým dlhšiu životnosť majú integrovaný predfilter a postfilter.  

2) Nasaďte na fľašu vrchnák s filtrom. Vrchnák poriadne zatiahnite v smere hodinových 

ručičiek.  

3) Otvorte náustok. Poznámka: náustok má dve pozície (viď obrázok 3: hore - otvorený 

náustok, dole - zatvorený náustok). 

4) Počas pitia držte fľašu zvisle. Stlačte ju a za pretrvávajúceho tlaku sajte vodu.  

5) Po ukončení pitia zatlačte náustok dole, fľašu tým uzatvoríte. 

6) Neodstraňujte náustok z miesta jeho upnutia. 

Poznámka: Pred každým použitím použite na prepláchnutie trochu vody na odstránenie 

zatuchnutej chuti. Potom fľašu opätovne naplňte.  

 



 
 

INŠTALÁCIA FILTRA 

MyBottle ViruPur filter je určený na použitie s MyBottle systémom na ošetrovanie vody. Každý 

náhradný ViruPur filter ošetrí cca 100 litrov vody.  

 

KONTROLA ŽIVOTNOSTI FILTRA VIRUPUR 

Fľaša MyBottle obsahuje pomôcku na počítanie životnosti filtra. Tento integrovaný mechanizmus 

vo vnútri vrchnáka fľaše indikuje, kedy je potrebné filter ViruPur vymeniť.  

1) Pred každým naplnením odstráňte z fľaše vrchnák s filtrom.  

2) Z vrchnáka odstráňte filter ViruPur a odložte ho bokom. 

3) Opatrne pootočte počítadlo životnosti v smere hodinových ručičiek až pokým nezaskočí 

do ďalšieho výrezu. Najlepšie sa vám to podarí, keď budete držať vrchnák fľaše v oboch 

rukách.  

4) Keď je počítadlo životnosti späť v štartovnej pozícii je čas na výmenu filtra.  

5) V prípade spoľahlivého zdroja bezpečnej pitnej vody (väčšina vody z vodovodného 

kohútika) použite namiesto filtra ViruPur iba priloženú slamku. 

 

Popis obrázka 4: 

vľavo: otvor na slamku 

vpravo hore: počítadlo životnosti filtra 

vpravo dole: štartovná pozícia 

 

VÝMENA FILTRA MYBOTTLE VIRUPUR 

Po prefiltrovaní 100 litrov vody alebo keď sa fľaša ťažko stláča, postupujte na základe 

nasledovných krokov: 

1. Odstráňte z fľaše vrchnák s filtrom. 

2. Z vrchnáka odstráňte uhlíkový postfilter a filter ViruPur a vyhoďte ich do smetí. 



 
 

3. Pripojte nový filter (viď bod 2 v kapitole Opatrenia pred prvým použitím).  

4. Prepláchnite filtračný systém (viď bod 3 v kapitole Opatrenia pred prvým použitím). 

 

ODSTRÁNENIE PLASTOVÉHO OBALU 

Vymeniteľný filter MyBottle ViruPur obsahuje odnímateľný plastový obal. Keď fľašu s filtrom dlhší 

čas nepoužívate, plastový obal odstráňte, aby mohol filter lepšie vyschnúť. Pri jeho odstraňovaní 

držte vrchnú časť filtra a opatrne ťahajte plastový obal smerom dole bez toho, aby ste sa ním 

dotýkali tela filtra. Keď dávate obal naspäť, jemne ho nasaďte na filter, pevne ho zakrúťte a 

pritlačte do hornej časti filtra.  

 

ČISTENIE A SKLADOVANIE 

Pred každým použitím fľašu starostlivo prepláchnite a vysušte. V prípade, že používate bezpečnú 

pitnú vodu bez použitia filtra ViruPur, fľaša musí byť kompletne vydezinfikovaná. Zabezpečíte tak 

prevenciu pred vznikom kontaminácie v dôsledku predchádzajúceho kontaktu s kontaminovanou 

vodou. Gumový náustok môžete pri čistení odstrániť. Fľašu MyBottle s vrchnákom môžete umývať 

v umývačke riadu (ale bez filtra!). Na čistenie filtra ViruPur a uhlíkového filtra nepoužívajte 

saponát ani mydlo! 

 

Dlhodobé skladovanie (keď je váš výlet ukončený) 

Fľašu MyBottle vydezinfikujte, zabránite tak rastu mikroorganizmov v jej vnútri. 

1) Z fľaše odstráňte vrchnák a odmontujte z neho filter ViruPur a tiež uhlíkový postfilter.  

2) Z odstránených filtrov vytraste prebytočnú vodu.  

3) Z filtra ViruPur odstráňte plastový obal bez toho, aby ste sa dotýkali tela filtra a odložte 

ho bokom. Telo filtra vložte do roztoku z 1 časti etanolu a 1 časti vody. Nechajte ho tam 

po dobu 30 minút, zabránite tak rastu baktérií. Následne filter vyberte.  

4) Fľašu umyte a vysušte. Skladujte ju prázdnu (bez filtrov) s nasadeným vrchnákom. 

5) Filtre nechajte poriadne vysušiť. 

6) Filter Virupur, plastový obal a uhlíkový postfilter skladujte osobitne na suchom a chladnom 



 
 

mieste, prípadne v chladničke (ale nie v mraziacom oddelení). 

 

Filter NENECHAJTE zamrznúť, najmä vtedy ak je v ňom nejaká voda. 

Vo fľaši NEPOUŽÍVAJTE sýtené a ochutené nápoje, môžu poškodiť filtračný systém. 

Filtre NEDEZINFIKUJTE chlórom. 

DÔLEŽITÉ 

Pred použitím fľaše si preštudujte dôležité upozornenia a opatrenia pred prvým použitím. 

LIKVIDÁCIA 

Nepoužívajte filtre po prekročení ich životnosti, odhoďte ich do smetí alebo ak je to možné, dajte 

ich do recyklovaného odpadu.  

PRI CESTOVANÍ DO ZAHRANIČIA, KEMPOVANÍ ALEBO POČAS TURISTIKY... 

... vám hrozí riziko vzniku rôznych chorôb - od nepríjemnej hnačky až po vážnejšie ochorenia 

zapríčinené cystami prvokov (napríklad Giardie, Kryptosporídiá), vírusmi a baktériami. 

Mikroorganizmy, ktoré sú pôvodcami týchto ochorení, sú často nájdené v jedle a vode, ktoré 

konzumujete. Jazerá, potoky a lokálne vodovody môžu byť kontaminované. 

Aby ste minimalizovali riziko kontaktu s týmito ochoreniami, odporúčame Vám poradiť sa 4-6 

týždňov pred odchodom s Vaším lekárom, Ministerstvom zdravotníctva, či cestovnými agentúrami.  

A počas Vášho cestovania: 

 Dbajte na to, aby bolo pripravené jedlo úplne dovarené. 

 Z nevarených potravín (ovocie, orechy a podobne) si vyberajte len tie, ktoré majú 

neporušený povrch (škrupinu, šupku). Pred čistením ovocia si dôkladne umyte ruky. 

 Starostlivo a tak často ako je to možné si umývajte ruky mydlom a vodou, najmä pred 

jedením. Pitnú vodu filtrujte pomocou Vášho MyBottle filtračného systému od Katadynu.  

 

 

 



 
 

REGISTRÁCIA PRODUKTU 

Prosím, venujte krátky čas vyplneniu krátkeho registračného formulára na internetovej stránke 

www.katadyn.com/productregistration. Informácie, ktoré nám poskytnete pomôžu skvalitniť naše 

produkty a vďaka nim budeme môcť lepšie vyhovieť Vašim záujmom a potrebám. Online 

registráciou Vášho produktu budete automaticky zaradený do žrebovania o produkty Katadyn.  

LIMITOVANÁ ZÁRUKA 

Na Váš Katadyn MyBottle systém na dezinfekciu vody platí záruka 2 roky odo dňa jeho 

zakúpenia. Záruka sa vzťahuje na chyby materiálu a funkcií. V prípade reklamácie sa obráťte na 

predajcu, u ktorého ste si produkt zakúpili. Ako doklad Vám poslúži pokladničný bloček. V 

prípade, že s výsledkom reklamácie nebudete spokojný, kontaktujte zákaznícky servis Katadyn, 

kde Vám chybný produkt opravia alebo vymenia. Nezabudnite priložiť pokladničný bloček s 

dátumom zakúpenia produktu. Záruka Vám poskytuje špeciálne legálne práva, ktoré sa môžu v 

jednotlivých štátoch odlišovať.  

 

Výrobca: Katadyn Products Inc., Birkenweg 4, 8304 Wallisellen/Švajčiarsko, +41 44 839 21 11, 

www.katadyn.com 

Distribútor: Tramtária, s.r.o., Strieborné námestie 4, Banská Bystrica, 974 01, www.tramtaria.com 

 

 


