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Handleiding   waterfilter   Sawyer   Mini
 

Met   deze   instructie   leggen   we   de   basiswerking   uit   van   de   Sawyer   Mini.   Mocht   je   nog   vragen   hebben, 

stuur   ons   dan   een   e-mail   op    info@overlevingsbox.nl .  

Wat   doet   een   waterfilter? 

De   Sawyer   Mini   werkt   in   alle   typen   zoet   water.   Dus   meren,   beekjes,   rivieren   en   kanalen. 

Waterfilters   werken   niet   voor   het   filteren   van   zout   water.  

De   Sawyer   Mini   slaagt   met   vlag   wimpel   voor   de   meest   zware   tests   die   laboratoriums   doen   op   dit 

onderwerp.   Hierdoor   kan   je   1   miljoen   glazen   water   filteren   met   de   Sawyer   Mini.   Alleen   zware 

metalen   en   chemicaliën   worden   niet   gefilterd.   Ook   virussen   niet,   maar   deze   komen   nagenoeg   nooit 

voor   in   West-Europa.   Door   water   te   koken   en   af   te   laten   koelen   kunnen   virussen   worden   gedood. 

Hoe   te   gebruiken? 

De   Sawyer   is   op   verschillende   manieren   te   gebruiken: 

- Vul   de   meegeleverde   drinkzak   met   water,   schroef   de   Sawyer   Mini   er   op   en   je   kan   drinken. 

Langzaam   knijpen   in   de   zak   verhoogt   het   drinkgemak. 

- Schroef   de   Sawyer   Mini   op   een   plastic   fles   -   bijvoorbeeld   een   cola-fles   -   die   je   met   water 

vult.  

- Drink   direct   vanuit   de   bron   met   het   meegeleverde   rietje.  

In   het   begin   lijkt   het   alsof   het   drinken   zwaar   gaat.   Dat   komt   omdat   het   filter   nog   niet   gebruikt 

is   en   dus   moet   wennen   aan   het   doorpompen   van   water.   Na   enkele   keren   gebruiken   en   schoonmaken 

wordt   het   een   stuk   gemakkelijker. 

Hoe   onderhouden   en   schoonmaken? 

Mits   goed   onderhouden   kan   de   Sawyer   Mini   1   miljoen   glazen   water   filteren.   Voorkom   dat   de   Sawyer 

Mini   aan   vrieskou   wordt   blootgesteld.   Bewaar   het   dus   op   een   warme   plek   of   draag   het   dicht   op   je 

lichaam. 

Zelf   maken   we   ons   filter   schoon   aan   het   einde   van   elke   dag   dat   we   hem   gebruiken.   Voer   de   volgende 

stappen   uit: 

1) Vul   de   meegeleverde   spuit   met   schoon/gefilterd   water. 

2) Zet   de   punt   van   de   spuit   op   de   voorkant   van   de   Sawyer   Mini,   dus   het   gedeelte   waar   je 

normaal   je   lippen   op   zet. 

3) Zet   druk   op   de   spuit   en   het   water   gaat   door   de   Sawyer   Mini   heen.   Herhaal   dit   totdat   het 

water   er   schoon   uitkomt   (meestal   3-4   keer). 
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