
Vodní cestovní filtr Sawyer Sp128/129/2129  
 
 
 
Filtr využívá dutá mikrovlákna, jejichž stěny tvoří membrána s velikostí pórů max. 0,1 mikronu. Celková hmotnost je 
65 g u SP128/SP2129 a 85 g u SP129, s možností rolování do malého balíčku. Technologie PointONE™ s 
absolutní velikostí pórů 0,1 mikronu použitá ve filtrech Sawyer zaručuje odfiltrování 99,9999% všech zdraví 
škodlivých bakterií (salmonella, cholera, E. coli, atd) a parazitických prvoků (giardia, a cryptosporidium) a 
překračuje tak velmi přísné nároky EPA a NSF. 
 
 
Návod k použití: 
 
Naberte do láhve/sáčku vodu z jezera, potůčku nebo řeky, našroubujte na ně Sawyer filtr a nyní máte 4 možnosti: 
 

1. stlačit láhev a přefiltrovat vodu do Vaší láhve nebo libovolné nádoby ( vodu vytlačujte jako zubní pastu - 
rolujte směrem k uzávěru), při kroucení a mačkání by mohlo dojít k poškození sáčku - doporučujeme 
sebou nosit jeden záložní sáček 

2. pít přímo z filtru - součástí filtru je sportovní uzávěr, SP128 obsahuje brčko k pití přímo z vodního zdroje 
3. připojit výstup filtru na většinu lahví se závitem (PET lahve) a vodu přečerpat/přefiltrovat do nich - filtr 

našroubujte až k odporu těsnění, nešroubujte silou, mohlo by dojít k poškození těsnění a voda by po závitu 
vytékala 

4. použít filtr jako gravitační (vodu není potřeba do filtru tlačit, stačí nechat volně vytékat), použít se dá také 
jako filtr v řádu hydratačního vaku (camelbagu) 

 

Údržba a čištění filtru:   
 

● Při každodenním použití doporučujeme vyčistit filtr pomocí přiložené stříkačky, do které nabereme 
nezávadnou/přefiltrovanou vodu a nasadíme ji na stranu FLOW. Zpětným průchodem vody se vyčistí póry 
na filtru zanesené bakteriemi a mechanickými nečistotami. Tento postup lze opakovat několiktisíckrát bez 
ohledu na životnost produktu. 

● Při výrazně sníženém průtoku doporučujeme filtr namočit po dobu 24 hodin do teplé vody cca 60°C a 
následně provést zpětný proplach.  

 
Doporučujeme cca 1x ročně provést desinfekci za pomoci slabého roztoku octu a teplé vody, tento roztok použijte i 
pro zpětný  proplach a následně filtr důkladně propláchněte čistou vodou.  
 
Garantovaná  životnost filtru je 378.000 litrů vody u Sp 128 a 3.000.000 litrů vody u SP129  

Obsah balení: 
 

● rolovatelná láhev/sáček 0,5l (Sp128) a 1l (SP129) 
● Sawyer PointONE™ filtr se závitem pro našroubování na láhev a sportovním uzávěrem na výstupu 
● brčko (pouze u SP128) 
● stříkačka na čištění filtru 

 
 



POZOR: 
 

Po použití (filtrování vody) nesmí filtr zamrznout. Došlo by k popraskání pórů filtru a jeho znehodnocení. Pokud 
dojde k podezření, že vlhký filtr prošel mrazem, je znehodnocen a nedoporučujeme jej dále používat. Na tento fakt 
se však nevztahuje záruka! 

TIP - při použití v mrazech z filtru po použití vysajte veškerou vodu a uložte do náprsní kapsy blízko tělu, tak 
zůstane chráněn před zmrznutím, nebo použijte ochranné neoprenové pouzdro Sawyer. 
 
Filtr nedokáže zachytit těžké kovy a jednoduché sloučeniny. Vybírejte tak zdroj vody, kde nehrozí bezprostřední 
kontaminace chemikáliemi. 
  
 
Vyrobeno v U.S.A.  


