
Характеристики
Максимальний обʼєм: 4 літри
Тривалість обробки: 150 сек
Діаметр горлечка: 53 мм
Діаметр носика для пиття: 16 мм
Вага: 100 г
Габарити порожньої ємності:
 товщина — 6 мм
 довжина — 490 мм
 ширина — 410 мм
Габарити ємності, скрученої для зберігання/транспортування:
 товщина — 60 мм
 довжина — 140 мм
 ширина — 140 мм

Будова ємності RapidUV Reservoir

Носик для пиття

Горлечко

Ручки для 
транспортування



Наповнення ємності RapidUV Reservoir

Закрийте носик для пиття, відкрутіть 
кришку горлечка.

Вставте предфільтр FitsAll з фільтру-
вальним картриджем у горлечко.
Притримуйте ємність за кільце жорсткості, 
щільно вставте FitsAll у горлечко. Переконай-
тесь, що фільтрувальний картридж правиль-
но зафіксовано у предфільтрі. Відкрийте 
вентиляційний клапан предфільтру, потягнув-
ши його догори (зверніть увагу: вентиляцій-
ний клапан не призначений для пиття).

Налийте у ємність 4 л води.
Наповніть ємність необробленою водою 
через предфільтр FitsAll. Для комфорту під 
час наповнення покладіть ємність на пласку 
поверхню. Наливайте не більше 4 л води. 
Для зручності під час наповнення використо-
вуйте мʼяку літрову мірну ємність (входить до 
складу Quantum Rapid Purification System).

Після використання ретельно чистіть та просушуйте 
ємність. Для зберігання повністю просушіть ємність. Збері-
гайте зі знятими кришками горлечка та носика для пиття.



Знезараження 4 л води

Встановіть знезаражувач SteriPEN 
Quantum у верхню чашку предфільтру — 
щільно. 
Натисність кнопку увімкнення двічі для вибору 
режиму знезараження 4 л води. Злегка похи-
туйте ємність, перемішуючи воду під час 
обробки, для максимальної ефективності 
знезараження. Дочекайтесь появи сигналу про 
успішне завершення обробки (див. розділ 
Світлодіодний індикатор Quantum). Зверніть 
увагу: під час обробки кільце жорсткості має 
світитись.

Зніміть предфільтр FitsAll разом з кар-
триджем. 
Відʼєднайте фільтрувальний картридж. 
Витріть від крапель верхню чашку та щільно 
підʼєднайте її до горлечка, притримуючи 
ємність за кільце жорсткості. Злегка похитай-
те ємність, аби залишки повітря вийшли з неї.

Відʼєднайте предфільтр та знезаражувач 
як єдине ціле. 
Протріть насухо прилад, чашку предфільтру 
та горлечко ємності. Щільно закрутіть кришку 
горлечка. Відкрийте носик для пиття та 
втамовуйте спрагу безпечною питною водою.

    


