
ULTRAL IGHT
P UR IFIER B O T T LE

S N A B B S T A R T S G U I D E

Oavsett om du fyller på vatten från ett slarvigt 

rengjort hotellhandfat i Peru, på en stig i skogen 

när du måste dricka från en smutsig bäck eller 

hemma när du förbereder ett beredskapskit – är 

GRAYL® Ultralight-reningsflaskan det självklara 

valet! Med [ETT TRYCK] ger Ultralight dig ett 

heltäckande skydd mot patogener (virus, bakterier, 

protozoer), sediment, kemikalier och tungmetaller.

Använd alltid den renaste, säkraste och mest tillförlitliga vattenkällan som 
finns tillgänglig. Hög sedimenthalt i vattnet förkortar patronens livslängd.

Fyll den YTTRE [PÅ]FYLL-
NINGSDELEN från din valda 
vattenkälla. Se till att du 
INTE fyller över den angivna 
påfyllningslinjen.

Använd din kropps-
vikt för bättre tryck 
och pressa renaren 
med ett stadigt tryck 
nedåt. Snabbt och 
behändigt, tar endast 
15 sekunder.

Rent dricksvatten 
för alla äventyr (ute i 
naturen, under resor, 
kanotfärder och på 
vägarna).

Fyll upp till den angi-
vna påfyllningslinjen. 

Tryck på marken eller 
under knänivå.

Renat vatten, 
varsomhelst.

16 OZ (473 ml)

YTTRE
[PÅ]FYLLNINGSDEL

INRE PRESS

LOCK MED ÖGLA
UTBYTBAR 
RENINGSPATRON

H E L A  S P E K T R U M E T 
Rening + filtrering.

[ E T T  T R Y C K ]   
Rening + filtrering.

FILL. PRESS. DRINK.

Ultralight rymmer en halv liter rent vatten. För bättre 
kapacitet kan du ta med dig en hopfällbar mjuk flaska eller 
en hydreringsblåsa.

Om du håller locket med öglan ”på” medan du trycker skapas 
en bekväm och mindre ansträngande tryckyta för handen 
(speciellt om du fyller på och trycker flera gånger). Om du 
ventilerar locket (skruvar av det ¼ varv) kan flaskan avluftas 
under reningen.

GRAYL:s renare kräver långsam, stadig kraft. Orsaken till 
detta är att den arbetar hårt för att avlägsna farliga patogener 
och kemikalier från vattnet. Placera den YTTRE [PÅ]
FYLLNINGSDELEN på marken, en flat sten eller trädstubbe. 
Pressa med raka armar och konstant tryck.

Säkerställ att flaskan och patronen är helt torra mellan 
användningar för att undvika tillväxt av mögel och bakterier. 
Ett sista ”torrtryck” på patronen avlägsnar överflödigt 
vatten. Lufttorka de isärtagna delarna i solen (om möjligt) 
i minst 48 timmar tills flaskan är helt torr. Förvaras torr och 
helt hopmonterad.

Reningspatronerna kan klara upp till två frys-/
upptiningscykler, men det är bäst att förhindra frysning. När 
du är ute på äventyr där temperaturen är nära eller under noll, 
ska du hålla flaskan fylld (för att öka frysningstiden) och nära 
kroppen i en varm jackficka. Under natten ska den lindas i ett 
isolerande material eller ännu hellre förvaras i sovsäcken.

STÖRRE KAPACITET (ta med en till flaska).

VENTILERAT LOCKTRYCK (tryck med locket på)!

TRYCK PÅ KNÄNIVÅ (använd din kroppsvikt).

TORKA GRUNDLIGT (ingen organismtillväxt).

LÅT INTE ENHETEN FRYSAS (håll den nära dig).

P R O -T I P S   
Från erfarna äventyrare.
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Håll locket med ögla ”på” den INRE PRESSEN för att undvika 
risken för korskontaminering i (eller nära) obehandlat vatten. 
Ett tättsittande lock gör att ”smutsigt” vatten inte kan 
tränga in i den rena sidan av den INRE PRESSEN på grund av 
oavsiktliga droppar i obehandlat vatten.

LOCK PÅ (undvik korskontaminering).

FYLL.

TRYCK.

DRICK.
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Skötsel mellan 
användningar.

Försiktighetsåtgärder 
för renaren.
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Använd inte tvål för att rengöra reningspatronen.
Tvätta inte reningspatronen med tvål eller något annat 
rengöringsmedel. Skölj patronen med rent vatten, torka av 
med en handduk och låt den lufttorka ordentligt (beroende 
på luftfuktigheten tar det minst 48 timmar innan enheten 
är helt torr).

Tvätta flaskan (inte reningspatronen) för hand.
Den YTTRE [PÅ]FYLLNINGSDELEN, den INRE PRESSEN 
och LOCKET MED ÖGLA kan tvättas för hand med varm 
tvållösning. Använd inte tvål på reningspatronen.

Skötsel mellan användningar.
Mellan användningar ska enheten lufttorkas grundligt och 
sedan ska du hopmontera patronen, flaskan och locket så 
att en lufttät försegling skapas. Reningspatronens livslängd 
är 3 år efter den första användningen. En oanvänd patron har 
en livslängd på 10 år om den är ordentligt förseglad. Förvara 
på en sval, torr plats.

Lossande och montering av reningspatronen.
För att LOSSA patronen ska du leta reda på 
reningspatronens ”låsflik” på botten av den INRE PRESSEN. 
Dra sedan ut ”låsfliken” och skruva av patronen (åt vänster).

För att MONTERA patronen ska du föra in den i den INRE 
PRESSEN och skruva åt (åt höger) tills reningspatronen 
klickar fast. Dra inte åt för hårt.

Patronens livslängd.
Reningspatronens livslängd varierar beroende på vattenkällans 
kvalitet; ju klarare, desto bättre. Hög slam- eller sedimenthalt 
förkortar patronens livslängd. När du använder klart vatten 
förblir kassetten effektiv under ca 300 cykler (150 liter) – ca tre 
användningar per dag under tre månader. När patronens livslängd 
närmar sig slutet så ökas trycktiden. När trycktiden har fördubblats 
till ca 30 sekunder ska patronen bytas ut.

Rena endast sötvatten. 
Använd endast sötvatten (ingen annan vätska). INTE saltvatten.

Undvik industriolyckor och spill.
GRAYL avlägsnar mycket effektivt låga halter av många kemikalier, 
pesticider och tungmetaller. Undvik vatten som exponerats för 
gruvavfall och kemikaliespill, vilka kan innehålla höga koncentrationer 
av kemikalier, tungmetaller och andra giftiga ämnen.

UNDVIK frysning.
Reningspatroner kan tolerera upp till två (2) frys-/upptiningscykler. 
Efter två cykler börjar renarens effektivitet försämras och 
reningspatronen bör bytas ut.

Korskontaminering.
Den INRE PRESSEN får inte exponeras för/fyllas med obehandlat 
vatten, eftersom detta kan leda till korskontamination. Om detta sker 
ute i naturen ska du ta isär och tvätta flaskan (inte reningspatronen) 
med tvållösning och skölja grundligt. Alternativt kan du grundligt 
späda ut eventuella föroreningar genom att pressa (och skaka om) 
vatten genom flaskan 5–7 gånger.

För att undvika korskontaminering när du fyller den YTTRE [PÅ]
FYLLNINGSDELEN ska du hålla locket med ögla ordentligt påskruvat 
så att obehandlat vatten inte tränger igenom till den ”rena sidan”. En 
ytterligare fördel är att en förseglad INRE PRESS flyter.

UNDVIK kokande vatten och mikrovågsugn.
Kokande vatten förstör rengöringsmedlet, så du får inte rena hett 
eller kokande vatten. Du får inte heller värma någon del av flaskan i 
mikrovågsugn.

Reningspatronernas hållbarhet.
Reningspatronerna ska kunna klara fall från upp till 180 cm ned på en 
hård yta. Högre höjd kan skada rengöringsmedlet.

International Quick Start Guide. 
Manuales / Manuels / Manuali / Handbücher 
www.thegrayl.com/manuals

Isärtagning.

Använd en vridrörelse för lättare isärtagning. Om den 
INRE PRESSEN fastnar ska du fatta tag i LOCKET MED 
ÖGLA och vrida medurs medan du drar isär delarna. 
Detta får den INRE PRESSEN att lossna.

När din GRAYL är helt torr kan du behöva använda mer 
kraft för att lossa den INRE PRESSEN från den YTTRE 
[PÅ]FYLLNINGSDELEN. Se till att du vrider medan du 
separerar dem.

Vrid och dra isär.

Snabbast möjliga rening. Tar endast 15 sekunder.

För internationella resor, äventyr ute i naturen 
och preppers. Perfekt för globetrotters, backpackresor, 
vandring, fiske och överlevnadsutrustning.

Patenterad [ETT TRYCK]-design. Ger renat dricksvatten 
från praktiskt taget vilken sötvattenskälla som helst. 

Fyll. Tryck. Drick. (Fill. Press. Drink.™) 
Innovativ konstruktion som INTE KRÄVER sugning, 
klämning, pumpning, lång väntetid eller batterier.

Virusskydd.  Avlägsnar 99,9999 % av alla virus 
(t.ex. hepatit-A, SARS, rotavirus), 99,9999 % av 
sjukdomsorsakande bakterier (t.ex. E. coli, 
salmonella, kolera) och 99,999 % av protozocystor 
(t.ex. Giardia, Cryptosporidium).

Ger bättre hälsa, smak, doft och klarhet.   
Filtrerar partiklar, många kemikalier och tungmetaller.

Slitstark. Konstruerad för kärva miljöer.

Lätt och kompakt. Ryms i ryggsäckens sidficka.

Testad för NSF-standarder 42+53.

Dra i ”låsfliken” 
för att skruva av 
patronen.

Vrid den YTTRE [PÅ]
FYLLNINGSDELEN 
och dra upp från den 
INRE PRESSENS lock 
med ögla.

S Ä K E R T  VA T T E N   
för alla äventyr. 


