STERIPEN CLASSIC 3
MANUAL DE UTILIZARE

Va multumim pentru achizitionarea celui mai bine vandut
purificator portabil UV
Va multumim pentru ca ati ales SteriPEN Classic 3 si felicitari pentru achizitia facuta! Classic 3 este fabricat pentru a fi
sigur, simplu si la obiect. Daca dupa citirea acestui ghid, aveti orice intrebari sau purificatorul Dvs. SteriPEN nu
functioneaza cum este descris in acest manual, va rugam sa ne contactati. Ne face placere sa auzim opinia Dvs.! Suntem
aici sa reparam si sa ne asiguram ca aveti un dispozitiv in stare perfecta de functionare. Deasemenea nu uitati sa ne
vizitati online si sa inregistrati purificatorul Dvs. UV Classic 3 pe www.katadyn.com.

PARTILE COMPONENTE ALE LUI CLASSIC 3
1 Capacul bateriei
2 LED-uri indicatoare
3 Buton de activare
4 Sondele sensorului pentru apa (2)
5 Lampa UV
6 Capac Lampa UV

Specificatii:
Volumul de apa tratat: ½ L sau 1 litru
Timp de tratare: 48 sau 90 secunde
Durata de viata a Lampii UV: 8.000 activari
Numar de litri de apa tratati/ set de baterii: (aproximativ)
litiu - 150 ;alcaline - 50 ; acumulatori reincarcabili – 100.
Deschiderea minima a vasului : 22mm
Greutate: 83g
Greutate cu baterii: Litiu: 141g; Alcaline: 178g; Acumulatori: 191g
Lungime cu capacul lampii montat: 186mm
Diametru maxim: 43mm

Intretinere si Curatare
Desi compartimentul pentru baterii al lui Classic 3 este proiectat sa fie foarte rezistent la apa, totusi nu este waterproof.
Evitati sa scufundati in apa partea unde se afla capacul compartimentului bateriilor.Performanta bateriilor Classic 3
poate fi afectata serios de vremea rece. In temperaturi sub 0ºC purtati purificatorul aproape de corp sau incalziti
bateriiile inainte de utilizare. Daca bateriiile sunt prea reci, indicatorul LED al Classic 3 poate semnala un nivel redus al
bateriilor. Incalziti bateriile si incercati sa tratati apa din nou. Asigurati-va ca stergeti cu o carpa uscata dispozitivul dupa
fiecare folosire. Cand nu este folosit, Classic 3 trebuie tinut intr-un loc sigur care este curat si uscat. Evitati expunerea
purificatorului la temperaturi de peste 49°C sau sub -20°C. Deasemenea, cand il stocati pe termen indelungat,
indepartati bateriile pentru a evita scurgeri accidentale. Pentru curatarea Classic 3, spalati cu o carpa moale si o solutie
de sapun usoara. Clatiti sapunul de pe dispozitiv si uscati cu o carpa curata si moale. Daca becul Classic 3 este
crapat,ciupit sau deteriorat, nu-l folositi. Returnati-l la magazin sau contactati Katadyn pentru reparatii. Nu incercati sa-l
reparati Dvs.!

USOR DE FOLOSIT
1. Indepartati capacul lampii. Rasuciti capacul usor si
scoateti-l de pe lampa. Aveti grija sa tineti senzorii de
apa uscati inainte de activarea lampii.
2. Apasati butonul de activare. Odata pentru tratarea ½ L apa,
de doua ori pentru tratarea unui litru de apa. LED-urile vor
avea o lumina verde intermitenta pentru a indica ca unitatea
este pregatita.
3. Scufundati lampa in apa si amestecati. Cand senzorii de apa
detecteaza prezenta apei, lampa va lumina. Cand tratamentul
este complet si reusit, lampa se va stinge si LED-ul indicator
verde va palpai.

O lumina rosie intermitenta sau stabila inseamna ca tratarea apei a
esuat.
Vedeti “Ghidul LED-ului Indicator Classic 3 .” Asigurati-a ca stergeti
bine gura sticlei inainte de a bea.

Ghidul Bateriei
1.Indepartati capacul bateriilor prin rotirea lui in sens invers
acelor de ceasornic asa incat sageata de pe capac sa indice figura
cu lacatul deschis.
2.Instalati bateriile AA conform polaritatii aratate in compartimentul
pentru baterii.Pentru cele mai bune performante inlocuiti toate
bateriile in acelasi timp.
3.Repuneti capacul bateriilor prin alinierea lui cu desenul lacatului
deschis. Apoi, rotiti capacul in sensul acelor de ceasornic pana cand
sageata indica figura cu lacatul inchis.
Classic 3 functioneaza cu baterii AA alcaline , cu litiu , sau baterii
Reincarcabile (NiMH) cu capacitatea de 2300mAh . Pentru cele mai
bune rezultate folositi baterii de calitate gen Energizer® sau Sanyo
Eneloop®.

Ghidul LED-urilor Indicator al
CLASSIC 3
Lumina celor trei LED-uri ale lui Classic 3 va indica
starea purificatorul SteriPEN si procesul de purificare al apei.Un LED verde intermitent indica un tratament reusit al apei. Un LED rosu indica esecul tratarii apei,baterie consumata , nevoia inlocuirii bateriilor sau a lampii UV.

Codurile LED-urilor Indicatoare
(Un litru = 2 LED-uri verzi, 1/2 litri = un LED verde.)

Tratare reusita a apei
Tratare reusita a apei
Nivel scazut al bateriei
Tratare reusita a apei
Lampa UV rezista mai putin de
100 de tratari
Lampa nu a fost imersata la
timp in apa
Inlocuiti sau reincarcati
bateriile
Nu a fost detectata apa

Daca Indicatoarele LED arata semnale normale ,
dar lampa UV nu lumineaza, nu consumati apa!
Contactati dealer-ul sau vanzatorul pentru
asistenta.

Inlocuiti lampa UV
Lampa UV este defecta

SFATURI PENTRU O UTILIZARE SIGURA
Classic 3 se intentioneaza a fi folosit,si este cel mai eficient in apa limpede, dar poate fi folosit si in tratarea apei tulburi
in caz de urgenta. Prin dublarea timpului de tratare al apei (tratarea volumului de apa de doua ori), Classic 3 poate trata
apa ca fiind descrisa: “mult mai aproape de limpede decat opaca,” “evident ca nu-i limpede,” “evident tulbure,”
“obiectele vazute prin apa sunbt vizibile dar usor incetosate,” sau “tulbure ca o limonada slaba.”
Pentru cele mai bune rezultate de purificare UV,daca apa este mai putin limpede, filtrati-o mai intai cu SteriPEN®
PreFilter, FitsAll Filter® sau alta metoda. Classic 3 nu este proiectat sa trateze volume de apa mai mari de un litru. Daca
este necesara tratarea unor volume de apa mai mari de un litru, atunci acestea trebuie impartite in volume de ½ litri
respectiv un litru si tratate separat.
Cand este operata corect, lampa UV va emite atat lumina vizibila ca si lumina UV . Daca lampa nu emite lumina
vizibila,inseamna ca nu functioneaza corect si nu ar trebui folosita pana cand nu este reparata. Agitarea apei prin
amestecarea ei cu Classic 3 ,sau scuturarea containerului este necesara,deoarece favorizeaza o purificare uniforma.
Classic 3 NU este destinat sa purifice apa aflata deasupra nivelului apei din container, cum ar fi picaturi aflate pe
peretii containerului. Classic 3 NU ester destinat sa purifice suprafetele unui container,cum ar fi gura
sticlei/bidonului/ recipientului de apa.
Asigurati-va intodeauna ca stergeti bine gura sticlei cu o carpa curata si uscata inainte de a bea apa.
Classic 3 poate fi folosit in containere din sticla, plastic, ceramica,sau metal,deoarece toate absorb sau reflecta lumina
UV, astfel protejand utilizatorul de expunerea la radiatii UV. Classic 3 nu se recomanda a fi folosit de copii.

Classic 3 este un dispozitiv cu voltaj ridicat. Indepartarea sau manipularea placii cu circuite electronice sau al
ansamblului lampii poate provoca ranire sau deteriorari.
Nu deschideti, expuneti, modificati,sau atingeti circuitele interne; acest lucru va poate expune la curent de inalta
tensiune.
La fel ca alte tipuri de lampi fluorescente , Classic 3 contine o mica cantitate de mercur. Dupa expirarea duratei de
viata a lampii va rugam sa reciclati Classic 3 corespunzator.
Classic 3 nu este destinat pentru tratarea altor lichide decat apa. Nu-l folositi in apa cu gheata. Nu folositi Classic 3 in
apa cu temperatura mai mare de 49°C.
La fel ca in cazul altor sisteme de tratare a apei,intotdeuna sa aveti o metoda de rezerva.
Desi toate produsele SteriPEN sunt controlate cu grija si testate microbiologic, utilizarea produselor SteriPEN pe teren
poate conduce la rezultate ce pot diferi de datele testelor de laborator.

PRECAUTII
Daca echipamentul este folosit intr-o maniera nespecificata de producator, protectia furnizata de echipament poate fi
afectata.
Nu incercati sa pacaliti senzorii de apa; reprezinta o caracteristica de securitate importanta.
Nu manevrati SteriPEN cu mainile ude; nu atingeti senzorii de apa cu mainile ude. �
Acest dispozitiv emite lumina UV, expunerea directa poate fi vatamatoare. �
Nu folositi lampa UV ca o sursa de lumina. �
Nu folositi in apropierea pielii, a ochilor sau introdusa in orificiile corpului.

Partile componente ale PREFILTRULUI
Prefiltrul indeparteaza particulele mari, cum ar fi frunze,
Crengute, nisip si alte resturi, pentru o eficacitate imbunatatita
a purificarii UV.
Prefiltrul nu este o metoda de purificare. Pentru a instala
Prefiltrul, introduceti cartusul filtrant cu aerisirea inspre partea
De jos si rotiti in sensul acelor de ceasornic pentru a se fixa . Se
potriveste la majoritatea recipientelor de apa cu gura larga
tip Nalgene®.
1 Aerisire (nu este mustiuc pentru baut)
2 Cartus filtrant
3 Baza Prefiltrului
4 Garnitura sticlei

1

2

3

Specificatii
4
Marime nominala a filtrului: 40 microni
Greutate: 45g
Diametru: 47.5 x 67.9mm

FOLOSIREA PREFILTRULUI
1. Insurubati Prefiltrul pe sticla de apa. Introduceti cartusul
filtrant si deschideti aerisirea (partea albastra).
2. Filtrati apa. Turnati apa in sticla sau scufundati sticla in
apa pana se umple.
3. Indepartati cartusul filtrant si purificati apa. Activati SteriPEN,
apoi introduceti-l in prefiltru si rasturnati sticla .
Pentru cele mai bune rezultate, udati cartusul filtrant inainte de
umplerea sticlei pentru imbunatatirea debitului apei. Frecati plasa
cu o carpa curata pana cand devine saturata cu apa.Indepartati
Prefiltrul inainte de a bea. Aerisirea nu este destinata sa fie folosita
ca piesa de baut.
SteriPEN nu trateaza picaturi de apa de pe suprafata
prefiltrului sau de pe filet. Asigurati-va ca ati sters bine orice
suprafata uda inainte de a bea.

INTREBARI SI RASPUNSURI FRECVENTE
- De ce am un LED rosu intermitent si nicio lumina de la lampa UV?
Verificati bateriile. Produsele SteriPEN® sunt dispozitive de voltaj ridicat ce necesita baterii puternice si de calitate
pentru a putea opera lampa UV .
- Se pare ca varful lampii UV al Classic 3 se topeste- este normal?
Ceea ce vedeti este o mica picatura de silicon folosita ca amortizor de socuri pentru protectia lampii UV.
- Ce se intampla dupa 8.000 de utilizari ale Classic 3?
LED-ul indicator al Classic 3 va lumina rosu de 3 ori si apoi odata verde pentru a indica ca lampa este epuizata.
Contac tati-ne pentru inlocuire.
- Lampa Classic 3 are o lumina violeta si nu albastra — este in stare de functionare?
Da. Lumina vizibila ne indica ca lampa functioneaza indiferent de culoarea ei.
- Pot lua Classic 3 la bordul unui avion?
Da. Classic 3 si toate produsele SteriPEN® sunt permise in bagajul de mana sau in cel de cala.
- Altitudinea afecteaza capacitatea Classic 3 de purificare a apei ?
Nu. Produsele SteriPEN® au fost testate si folosite pe muntele Everest timp de ani de zile. Insa temperaturile
scazute pot afecta performanta bateriilor,asa incat tineti-le calde inainte de utilizare.
- Pot folosi Classic 3 pentru a trata mai mult de un litru odata?
Nu,nu recomandam asta .Eficacitatea Classic 3 a fos t testata si certificata DOAR pentru volume de pana la 1 litru.
- Ce se intampla cu parazitii cum ar fi viermii si ouale lor? Classic 3 poate trata apa si in cazul prezentei lor?
Datorita restrictiilor privitoare la testarile pe animale, eficacitatea Classic 3 impotriva unor astfel de paraziti nu a
fost certificata.
- Poate trata Classic 3 apa carbogazoasa?Ceai cu gheata? Suc?
Nu.Lumina UV nu va distruge eficient microbii in bauturi altele decat apa.

PATENTAT SI CERTIFICAT
Tehnologia SteriPEN® este patentata in SUA si in curs de patentare in multe tari ale lumii. SteriPEN® este marca
inregistrata Hydro-Photon, Inc. U.S.A. SteriPEN® a fost testat si certificat Gold Seal de WQA si corespunde U.S. EPA
Microbiological Water Purifier Standard.

