
 

 
Hydrapak Shape-Shift™ Reservoir - Návod k použití a údržbě 

 
Výrobce: Hydrapak, LLC, 6605 San Leandro St., Oakland, CA 94621 p. +1-510-632-8318 
 
Použití: Hydratační vak s širokým otvorem pro snadné plnění a zavíráním Slide-Seal ™, které pevně a 

nepropustně uzamkne tekutinu ve vaku. Sklad Shape-Shift™ zajišťuje plochý tvar a zvyšuje stabilitu, je možné 

jej plně rozepnout a využít tak maximálně kapacitu vaku i obrátit naruby pro dokonalé vyčištění a údržbu.  

Skousávací náustek s vysokým průtokem Blaster ™ se automaticky ihned po použití uzavře, navíc je vybaven 

otočným zámkem, který zamezí nežádoucímu úniku tekutiny, když není používán.  

Spojovací systém Plug-n-Play ™ umožňuje rychlé a snadné připojení /odpojení hadičky a vyjmutí/vložení 

hydratačního vaku do batohu při doplňování tekutin. Možnost otočení naruby pro snadné a důkladné čištění a 

sušení, možné umývat na horní přihrádce myčky. Vyrobeno z extrémně odolného a otěruvzdorného materiálu o 

tloušťce 0,25 mm TPU& RF, svařované švy maximální odolnost a pružnost.  

 

Objem: 2 a 3 litry 

 

Materiál: Termoplastický polyuretan.  Neobsahuje BPA a PVC. Splňuje normy EU a FDA bezpečnostní normy. 

 

Údržba:  Rozepněte sklad Shape-Shift™,  vložte dlaň dovnitř vaku, uchopte dno a otočte naruby. Sklad se 

zapínáním Slide-Seal ™ je také možné otočit naruby. Omyjte jemným roztokem mýdla a vody. Po umytí nechte 

naruby dobře vyschnout. Neskladujte naruby. Po každém použití důkladně vypláchněte a nechte dobře 

vyschnout.   

 

Key account partner pro Českou republiku a Slovensko: HUDYsport a.s., Bynovec 138, PSČ: 405 02    
 

 



 

 
Hydrapak Shape-Shift™ Reservoir - Návod na použitie a údržbu 

 
Výrobca: Hydrapak, LLC, 6605 San Leandro St., Oakland, CA 94621 p. +1-510-632-8318 
 
Použitie: Hydratačný vak so širokým otvorom pre ľahšie naplnenie a zatváraním Slide-Seal™, ktoré pevne a 

nepriepustne uzamkne tekutinu vo vaku. Zásobník Shape-Shift™ zaisťuje plochý tvar a zvyšuje stabilitu, je 

možné ho plne rozopnúť a využiť tak maximálne kapacitu vaku aj obrátiť naruby pre dokonalé vyčistenie a 

údržbu. 

Hryzací náustok s vysokým prietokom Blaster™ sa automaticky ihneď po použití uzavrie, navyše je vybavený 

otočným zámkom, ktorý zamedzí nežiaducemu úniku tekutiny, keď sa nepoužíva.  

Spojovací systém Plug-n-Play™ umožňuje rýchle a jednoduché pripojenie/odpojenie hadičky a vybratie/vloženie 

hydratačného vaku do batoha pri dopĺňaní tekutín. Možnosť otočenia naruby pre jednoduché a dôkladné čistenie 

a sušenie, možné umývať na hornej priehradke umývačky. Vyrobené z extrémne odolného a oderu vzdorného 

materiálu s hrúbkou 0,25 mm TPU & RF, zvárané švy pre maximálnu odolnosť a pružnosť.  

 

Objem: 2 a 3 litre 

 

Materiál: Termoplastický polyuretán. Neobsahuje BPA a PVC. Spĺňa normy EÚ a FDA bezpečnostné normy. 

 

Údržba:  Rozopnite sklad Shape-Shift ™, vložte dlaň dovnútra vaku, uchopte dno a otočte naruby. Sklad so 

zapínaním Slide-Seal™ je tiež možné otočiť naruby. Umyte jemným roztokom mydla a vody. Po umytí nechajte 

naruby dobre vyschnúť. Neskladujte naruby. Po každom použití dôkladne vypláchnite a nechajte dobre 

vyschnúť.   

 

Key account partner pre Českú Republiku a Slovensko: HUDYsport a.s., Bynovec 138, PSČ: 405 02    
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