NÁVOD K POUŽITÍ
BATOH
Údržba batohů CamelBak® je snadná. Všechny batohy CamelBak® lze udržovat podle
stejných pravidel jako sportovní oblečení. K běžné hrubé očistě použijte vlažnou vodu
a neagresivní prací prostředky (bez bělidel) určené na syntetické textilie. V případě
silného znečištění je možné batoh po vyjmutí rezervoáru prát v pračce při teplotě 30°C.
Použití sušičky se nedoporučuje. Batoh se nesmí žehlit! Upozornění! Časté praní může
poškodit impregnaci látky. Batoh přestane být voděodolný!
PLÁŠTĚNKA
(pouze u vybraných modelů)
Nepromokavý návlek na batoh - pláštěnku - udržujte pouhým omytím vlažnou vodou.
Upozornění! Neperte v pračce! Nežehlete!
REZERVOÁR
Snadné plnění - Rezervoár CamelBak® s velkým otvorem usnadňuje plnění. Do vody
lze přidat i led. Teplota nápoje při plnění nesmí přesáhnout 85°C! Upozornění! Teplota
nápoje v rezervoáru klesá pomalu, vyvarujte se opaření ústní dutiny.
Snadné pití - Velký ventil Big Bite™ umožňuje snadné a rychlé pití. Prostě skousněte
a pijte. Je vyroben z lékařského silikonu a nemá žádné pohyblivé součásti, které by
se mohly rozbít.
Bez příchuti - Několikavrstvá trubice PureFlow™ uchovává vodu čerstvou na úrovni
prodávané pitné vody bez příchuti plastu.
Snadné čištění - Technologie HydroGuard™ Anti Microbial likviduje 99 % běžných
bakterií a plísní pomocí iontů stříbra umístěných ve vnitřní povrchové vrstvě plastu
rezervoáru a trubice. Otvor rezervoáru CamelBak® o průměru 9 cm usnadňuje nejen jeho
plnění, ale i čištění. Rezervoár je možno vytřít i zevnitř. Po umytí nechejte rezervoár
otevřený, aby vyschl. Upozornění: Technologie HydroGuard™ udržuje bez bakterií
a plísní pouze pitnou vodu. Technologie HydroGuard™ neumí ﬁltrovat ani desinﬁkovat
vodu užitkovou. Rezervoár vymývejte teplou vodou. K desinfekci používejte výhradně
čistící tablety CamelBak®. Rezervoár nemyjte v myčce na nádobí. Pozor na propíchnutí
nebo jiné poškození rezervoáru při jeho údržbě.
Bezpečný transport - Patentovaný ventil Ergo HydroLock™ spolehlivě uzavře vodu,
jestliže vodní vak nepoužíváte. Končí starosti při převozu vaku s dalšími zavazadly.
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