
Panduan Pengunaan
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Komponen Produk

Ujung sedotan
Tutup atas

Serat membran
berpori

Proses penyaringan 2 tahap

Tahap 1 : Kapsul karbon 
aktif mengurangi bau dan 
rasa, klorin dan bahan 
kimia organik.

TTahap 2 : Serat membran 
berpori menghilangkan 
99,9999% bakteri (E. coli, dll) 
dan 99,9% protozoa 
(Giardia, Cryptosporidium, 
dll)

Ruang
kapsul

Tutup bawah

Kapsul karbon
aktif yang
bisa diganti



Pengunaan Pertama                         Pengunaan Sehari-hari

Untuk penggunaan pertama atau pada 
saat filter dalam keadaan kering, 
lepaskan kedua tutup bagian atas dan 
bawah, lalu letakkan setengah badan 
LifeStraw® Steel dalam keadaan tegak 
ke dalam air selama 15 detik. Hisap 
bebebeberapa kali sampai air mencapai 
mulut. Lalu tiuplah air kembali melalu 
LifeStraw® Steel sekali saja (untuk 
menghilangkan udara yang 
terperangkap) lalu mulailah 
minum seperti biasa.

Gunakan LifeStraw® 
Steel dengan membuka 
tutup di kedua ujung 
dan posisikan berdiri 
tercelup air selama 
10 detik. Kemudian 
hisap dari ujung 
sedosedotan.

Tiuplah LifeStraw® 
Steel secara rutin 
setelah selesai minum 
untuk menjaga filter 
tetap bersih dan 
mencegah 
penyumbatan.



Dengan kuku anda atau benda 
tajam, ambil pinggiran kapsul 
karbon dan tarik keluar.

Setelah itu, masukkan kapsul 
karbon baru dengan cara menekan 
ke dalam ruang kapsul sampai 
terkunci.

LifeStraw S.A. dan afiliasinya serta 
perusahaan yang berhubungan tidak 
bertanggung jawab atas kerugian 
yang terjadi akibat penggunaan 
LifeStraw® selain sebagaimana 
mestinmestinya produk ini dipergunakan, 
ataupun malfungsi akibat kelalaian 
pengguna LifeStraw® untuk mengikuti 
informasi keamanan dan penggunaan 
produk sesuai yang tertera dalam 
buku panduan ini. Performa 
mikmikrobiologi dan usia LifeStraw® 
diukur dalam kondisi standar tes 
laboratorium; informasi lebih jelas 
mengenai hasil tes dan kondisinya 
bisa dilihat di www.buylifestraw.com.

Mengganti kapsul karbon                          Disclaimer



Keefektifan LifeStraw® dibatasi oleh 
kondisi-kondisi lingkungan dan kebersihan 
yang mungkin bisa menyebabkan 
kontaminasi pada air setelah melewati 
filter internal produk ini. 

KKondisi-kondisi ini mencakup tapi tidak 
terbatas pada hal-hal berikut ini:    
1. Penggunaan LifeStraw® dengan tangan 
yang kotor dan terkontaminasi bakteri.    
2. Penempatan LifeStraw® ke dalam mulut 
yang terkontaminasi dengan bakteri.    
3. 3. Penggunaan LifeStraw® pada lingkungan 
bakteri Coliform dengan konsentrasi tinggi.    
4. Lalai menjaga kondisi steril sedotan 
LifeStraw®.    
5. Memakai LifeStraw® bersama orang lain.    
6. Pemakaian atau paparan terhadap suhu 
panas ekstrim atau suhu dingin ekstrim.

Baca panduan penggunaan dan instruksi 
keselamatan secara seksama sebelum 
menggunakan LifeStraw®. LifeStraw® 
adalah alat filtrasi air personal dan hanya 
harus dipergunakan untuk menyaring air 
saja. Kualitas air hasil filter tidak dijamin 
apabila produk LifeStraw® dipergunakan 
dalam dalam kondisi yang tidak dianjurkan. 
Jangan menjatuhkan atau membenturkan 
LifeStraw® ke benda keras. Jangan 
menjatuhkan LifeStraw® ke dalam air 
berpolusi karena hal ini mungkin akan 
mengkontaminasi filter. Selalu tutup ujung 
sedotan apabila tidak sedang dipakai. 
Stop penggunaan LifeStraw® apabila ada 
retakan pada bodi filter, terutama pada 
bagian bawah yang berwarna biru tua. 

DenDengan memakai LifeStraw® berarti anda 
telah menerima dan setuju dengan syarat, 
kondisi, dan ketentuan diatas.



Mengkonsumsi air yang tidak diproses 
dapat memaparkan anda pada mikro-
oorganisme berbahaya dan meningkatkan 
resiko terjangkit penyakit pencernaan. 
Penggunaan LifeStraw® yang tidak wajar 
meningkatkan resiko anda terpapar mikro-
organisme berbahaya dan meningkatkan 
resiko terjangkit  penyakit pencernaan. 
Kurangi resiko anda untuk jatuh sakit 
dengan mengikuti instruksi keamanan 
berikut dan mempelajari kondisi air di 
lokasi anda berada. JANGAN gunakan 
LifeStraw® untuk menyaring air laut atau air 
yang terkontaminasi bahan kimia, 
ttermasuk air di sekitar penambangan atau 
di dekat area pertanian yang besar. JANGAN 
menjatuhkan atau menindih produk ini. 
Benturan secara sengaja atau tidak sengaja 
pada permukaan keras dapat merusak 
memekanisme penyaringan LifeStraw® dan 
mengakibatkan produk ini tidak efisien dan 
tidak dapat digunakan. Produk ini tidak 
boleh dipergunakan oleh anak-anak tanpa    
              pengawasan orang dewasa.

PERHATIAN

LifeStraw® dapat menyaring air 
dengan cepat dan mudah. Produk ini 
tidak memerlukan baterai atau suku 
cadang, dan dapat menyaring 
ssetidaknya 1.000 liter air selama masa 
pakainya. LifeStraw® dapat digunakan 
untuk minum langsung dari sumber 
mata air, seperti sungai atau danau, 
maupun seperti botol atau gelas. 
Desain tahan lama dan ramping 
sehingga cocok untuk hiking, 
bepebepergian, dan berkemah di daerah 
dimana air kurang aman untuk 
diminum karena kontaminasi oleh 
klorin, bakteri atau parasit.


