
 

 
Drip Ceradyn  (Model #2110070) 
 
Drip Gravidyn (Model #2110080 

Va multumim ca ati ales sistemul portabil de microfiltrare a apei de la Katadyn. 
Katadyn Drip indeplineste standardele industriei pentru eliminarea bacteriilor 
 (99.9999% Klebsiella terrigena) si chistii protozoarelor(99.9% Giardia si 
Cryptosporidium). Acest filtru gravitational de sine statator cu un container  
de apa de 10 L este ideal pentru cantitati mari de apa. 
 
 

 
Setarea filtrului 
 

Filtrul  Drip necesita setari minime. Pentru cele mai bune rezultate,incercati filtrul Drip inainte de prima folosire 
pe teren 
Pentru a va familiariza cu operarea lui. 
1. Clatiti ambele containere de plastic cu apa curata. 
2. Instalati elementele filtrante Katadyn si,garniturile de cauciuc pe partea cu apa nefiltrata si piulitele fluture in 
partea cu apa curata. Piulitele fluture trebuie insurubate cu mana, nu le strangeti foarte tare. 
3. Instalati robinetul de evacuare: Plasati cate o garnitura de o parte si de alta a containerului de apa,strangeti 
piulita. 
4. Cand folositi filtrul Drip pentru prima data, evacuati patru litri de apa pentru a indeparta praful ceramic 
nedaunator ramas de la fabricatie (Ceradyn si Gravidyn) si praful de carbon activ de la transport (Gravidyn). 
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5. Pentru a spori viteza de curgere a apei, udati elementele filtrante in containerul de plastic superior.In timp ce 
faceti aceasta fiti atenti sa pastrati robinetul de evacuare uscat. 
6. Filtrul DVs. Drip este acum gata de functionare. 
 

Intretinere 
 

Daca curgerea apei filtrate incetineste, curatati filtrele ceramice cu buretele furnizat. Nu folositi sapun sau 
detergenti. 
Verificati diametrul minim dupa curatare. Daca lera de masurare poate sa alunece pe elemental ceramic in 
orice punct,fara sa fie fortata,inlocuiti elementul.Folositi doar elemente ceramice Katadyn originale.  
Dupa instalarea unui nou element filtrant, evacuati primii patru litri de apa.Vezi pct . 4 din Setarea filtrului 
 

Inlocuirea  Elementului Filtrant al filtrului Katadyn Drip Gravidyn 
 

Eticheta autocolanta furnizata poate fi folosita pentru a va aminti cand trebuie inlocuite filtrele. Scrieti pe 
eticheta luna cand este programata urmatoarea inlocuire. 
Daca este folosit in mod continuu timp de  6 luni, miezul de carbon al elementelor Gravidyn poate deveni mai 
putin eficace in absorbtia chimicalelor si a gustului neplacut. Katadyn sugereaza inlocuirea elementelor dupa  6 
luni de folosire continua. Daca lera de masurare poate aluneca peste elemental ceramic in orice punct fara a fi 
fortata,inlocuiti elementul. indiferent de timpul de utilizare. 
 

Inlocuirea  Elementului Filtrant al filtrului Katadyn Drip Ceradyn  
 

Folositi lera de masurare pentru a verifica diametrul elementului Ceradyn.Poate fi folosit atata timp cat lera de 
masura nu poate sa treaca de-a lungul elementului in orice punct. 
Durata de functionarea Elementului Katadyn Ceradyn poate ajunge pana la 150,000 L, in functie de calitatea 
apei. 
 

Dopul de Urgenta: 
 

Daca este nevoie sa fie schimbat un element ceramic, folositi dopul de cauciuc furnizat sa inchideti 
orificiul.Filtrul Drip va functiona doar cu 2 filtre. Acest lucru va permite sa folositi filtrul Drip fara intrerupere 
pana cand obtineti un filtru nou. Dopul este doar pentru uz temporar. 
Pentru transportat, desurubati elementele filtrante si impachetati-le individual,pentru a preveni deteriorarea.. 
 
 

Instructiuni de siguranta 
 

Daca nu veti folosi filtrul pentru o perioada lunga de timp (mai mult de 2 zile), lasati  elementele filtrului sa se 
usuce complet la aer. 
- Curatati sistemul de filtre (container, element filtrant)cel putin odata pe luna. 
-Nu asezati filtrul Katadyn Drip direct in bataia soarelui. 
- Daca un element ceramic este crapat,inlocuiti-l  imediat. 
Katadyn nu va fi, in nici un fel,vinovat pentru orice deteriorari accidentale sau care sunt consecinta  unei 
utilizari sau a neputintei de a utiliza acest produs. Katadyn  nu-si asuma nicio responsabilitate pentru pierderi 
sau cerinte ale unor terti care pot aparea in urma folosiri acestui dispozitiv. 
 
 

Inregistrarea produsului 
 

Va rugam faceti-va timp pentru inregistrarea noului Dvs. produs Katadyn prin completarea scurtului formular de 
inregistrare online pe  www.katadyn.com/productregistration. 
 
 

 



 
 
 
Informatia pe care o furnizati ne va ajuta sa va servim mai bine cu produse dezvoltate sa satisfaca  nevoile si 
interesele Dvs.Inregistrati produsele Dvs. Katadyn online si automat veti intra intr-o extragere pentru a castiga 
un produs Katadyn . 
 
 

Garantie Limitata 
 
Filtrul Dvs. Katadyn Drip este garantat pentru doi (2) ani de la data cumpararii impotriva defectelor de 
material si manopera. Daca filtrul Dvs . Katadyn Drip se va dovedi defect in cadrul acestei perioade, 
returnati-l vanzatorului Katadyn  de la care l-ati cumparat.Daca nu primiti o rezolvare satisfacatoare, 
contactati  Katadyn Consumer Relations(Relatii cu publicul) la +41 44 839 21 11 pentru asistenta. 
Katadyn, la discretia sa,va inlocui sau repara articolul defect. 
Va rugam retineti factura si chitanta de cumparare ca dovada a datei de cumparare.Aceasta garantie 
va da drepturi legale specifice si puteti avea si alte drepturi care variaza de la stat la stat. 
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