
DEUTER Streamer Hydration System 
 
Před použitím:  
Připojte hadici k vaku pomocí spojky, odstraňte ochranný obal na ventilu a ventil opláchněte vodou. 
Plnění:  
Vysuňte posuvný uzávěr vaku do strany, otevřete vak a naplňte jej teplou či studenou tekutinou. 
Tekutina nesmí mít při plnění vyšší teplotu než 40°C. Nikdy neplňte vak mastnou tekutinou nebo 
alkoholem.  
Přehněte vrchní část vaku a zajistěte posuvným uzávěrem. Pro rychlé ochlazení obsahu naplňte vak 
do poloviny tekutinou a umístěte jej do mrazničky.  
Použití: 
Otevření ventilu dosáhnete pootočením ½ otáčky proti směru hodinových ručiček. Ventil lehce 
zkousněte a nasajte tekutinu. Pokud nebudete ventil delší dobu používat, ventil uzavřete pootočením 
ve směru hodinových ručiček. Pro ochranu ventilu proti prachu a nečistotám použijte dokovací kratku 
Dirt-Shield™.  
Údržba:  
Otevřete vak a odpojte hadici. Odstraňte z ventilu pryžovou ochranu a otevřete ventil pootočením do 
střední polohy. Poté pootočte ventilem o ¼ otáčky a vysuňte jej do strany (neodstraňujte 90° 
kolínko). Všechny díly umyjte teplou mýdlovou vodou (nepoužívejte vroucí vodu). Poté všechny části 
důkladně propláchněte čistou vodou. Vak zavěste dnem vzhůru a nechte oschnout. Přebytečnou 
vodu otřete papírovým kapesníkem. Vak Streamer zkompletujte teprve tehdy, je-li je zcela suchý. 
Chraňte před přímým sluncem. Vak vyčistěte po každém použití ochucenými nápoji. Pokud je vak 
silně znečištěn, použijte čistící prostředek. Je-li to potřeba, vložte vak do mrazničky a nechte 
zmrznout. Poté jej nechte rozmrazit a pečlivě opláchněte. Takto lze jednoduše a spolehlivě zbavit vak 
nežádoucích bakterií.  
Skladování:  
Vak Streamer uskladněte až po jeho důkladném vyčištění a osušení (viz výše uvedený postup). 
Skladujte na čistém, suchém místě.  
 
Dovozce: HUDYsport a.s., 405 02 Bynovec 138, Česká republika, www.hudy.cz 
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DEUTER Streamer Hydration System 
 
Pred použitím:  
Pripojte hadicu k vaku pomocou spojky, odstráňte ochranný obal na ventile a ventil opláchnite 
vodou. 
Plnenie:  
Vysuňte posuvný uzáver vaku do strany, otvorte vak a naplňte ho teplou či studenou tekutinou. 
Tekutina nesmie mať pri plnení vyššiu teplotu ako 40 ° C. Nikdy neplňte vak mastnou tekutinou alebo 
alkoholom.  
Prehnite vrchnú časť vaku a zaistite posuvným uzáverom. Pre rýchle ochladenie obsahu naplňte vak 
do polovice tekutinou a umiestnite ho do mrazničky.  
Použitie: 
Otvorenie ventilu dosiahnete pootočením ½ otáčky proti smeru hodinových ručičiek. Ventil mierne 
zahryznite a nasajte tekutinu. Pokiaľ nebudete ventil dlhšiu dobu používať, ventil uzavrite 
pootočením v smere hodinových ručičiek. Pre ochranu ventilu proti prachu a nečistotám použite  
dokovaciu krytku Dirt-Shield™.  
Údržba:  
Otvorte vak a odpojte hadicu. Odstráňte z ventilu gumovú ochranu a otvorte ventil pootočením do 
strednej polohy. Potom pootočte ventilom o ¼ otáčky a vysuňte ho do strany (nevyberajte 90 ° 
kolienko). Všetky diely umyte teplou mydlovou vodou (nepoužívajte vriacu vodu). Potom všetky časti 
dôkladne prepláchnite čistou vodou. Vak zaveste dnom nahor a nechajte uschnúť. Prebytočnú vodu 
utrite papierovou vreckovkou. Vak Streamer skompletizujte až vtedy, keď je úplne suchý. Chráňte 
pred priamym slnkom. Vak vyčistite po každom použití ochutenými nápojmi. Ak je vak  silne 
znečistený, použite čistiaci prostriedok. Ak je to potrebné, vložte vak do mrazničky a nechajte 
zmrznúť. Potom ho nechajte rozmraziť a starostlivo opláchnite. Takto je možné jednoducho a 
spoľahlivo zbaviť vak nežiaducich baktérií.  
Skladovanie:  
Vak Streamer uskladnite až po jeho dôkladnom vyčistení a osušení (viď vyššie uvedený postup). 
Skladujte na čistom a suchom mieste.  
 
Dovozca: HUDYsport a.s., 405 02 Bynovec 138, Česká republika, www.hudy.cz 
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