Hydrapak® hoe te verzorgen en te gebruiken.
De beste manier om jouw Hydrapak® producten in topconditie te houden is om het met water en zeep schoon te
maken. Belangrijk is dat de waterzak volledig droog is alvorens je hem opbergt.
Vlekken
Het materiaal wat wordt gebruikt in Hydrapak® producten is TPU (Thermoplastisch Polyurethaan). De materiaal is
specifiek gekozen om zijn flexibele en duurzame eigenschappen. Het materiaal is echter ook poreus en kan net als
stof dus vlekken gaan vertonen als gevolg van voedsel kleuring wat vaak voorkomt in sport gels of energy drink. Deze
verkleuring heeft op geen enkele wijze effect op de functionaliteit van het product. Het zal zich echter niet
gemakkelijk laten verwijderen.
Smaak
Sommige gebruikers kunnen de 1e paar keren tijdens gebruik een plastic achtige smaak ervaren bij gebruik van
producten gemaakt van TPU. Deze smaak verdwijnt bij vaker gebruik. Wil je dit echter op voorhand verwijderen dan
kan dit op een simpele manier. Doe het sap van 1 citroen in de waterzak en vul hem verder met water, leg hem in de
vriezer. Eenmaal bevroren kun je hem ontdooien en uitspoelen. De smaak is dan volledig verdwenen.

Waterzak schoonmaken & drogen
Hydrapak® reservoirs zijn zeer gemakkelijk schoon te maken omdat ze binnenste buiten te keren zijn! Je kunt ze zelfs
veilig in de vaatwasser stoppen (bovenste lade). Volg onderstaande stappen voor een gebruiksvriendelijke waterzak.
-

Leeg het reservoir en verwijder de slang
Doe je hand in het reservoir en trek hem binnenste buiten (net als een sok). Heeft jou reservoir een ShapeLoc™ kunststof sluiting dan kun je hem niet verder omkeren dan de sluiting.
Maak het reservoir schoen met water en milde(hand) zeep of plaats hem in de bovenste lade van de
vaatwasmachine.
Laat het reservoir volledig drogen terwijl het nog binnenste buiten is.
Voordat je het reservoir opbergt deze weer buitenste binnen draaien.
Ga je hem voor langere tijd niet gebruiken of hem je geen tijd om hem uitvoerig schoon te maken bewaar
het reservoir en de zuig slang dan in de vriezer om te voorkomen dat ie ‘funky’ wordt.

Slag & Mondstuk schoonmaken
-

Koppel de drinkslang los van het reservoir.
Haal het mondstuk van de slang door deze stevig van de slang af te trekken. Doe dit door de trekkracht
rustig op te bouwen en niet in een keer los te rukken.
Haal de silicone schede voorzichtig los van het mondstuk en maak schoon met water en milde zeep. Spoel
grondig met schoon water.
De binnenkant van de slang goed spoelen met water en milde zeep, gebruik hiervoor de Hydrapak® tube
brush door deze in de slang te stoppen en goed te schrobben. Spoel grondig met schoon water.
Laat alle onderdelen goed drogen alvorens voorzicht de silicone schede weer in het mondstuk te plaatsen.
Hierna kun je het mondstuk weer aan de slag koppelen.

Hoe de waterzak te gebruiken
Plug-N-Play™
Om de slang via de Plug-N-Play™ connector vast te maken schuif deze in de houder op de waterzak totdat je een klik
hoort en voelt. Om los te maken druk je de lichtgrijze knop in, je kunt de connector dan gemakkelijk los halen. De
Plug-N-Play™ connector sluit automatisch de watertoevoer af wanner de connector wordt verwijdert. De waterzak
hoeft dus niet leeg te zijn.
Heb je een vaste connector dan raden wij je aan om over te stappen op een Plug-N-Play™ Quick disconnect systeem
zie deze video .
Openen en sluiten
Om te openen trek de kunststof greep zijwaarts van de gesloten kant totdat deze volledig van de zak los komt. Vouw
de zak open en trek de 2 zijde los. Om dicht te maken vouw je de 2 zijdes een keer om waarna je de kunststof greep
weer over zak heen trekt.
Vullen
Zorg dat de slang aansluiting is verzegeld door de Plug-N-Play™ connector en de kunststof greep is verwijdert. Vul
het reservoir met water tot de max aangegeven op de zak. Het reservoir is ontworpen voor warme en koude
vloeistoffen (0°C tot 60°C).
Drinken
Om te drinken bijt je het zachte gedeelte van het mondstuk en zuig je de vloeistof aan. Het mondstuk zal dicht
blijven wanner het niet wordt gebruikt. Na drinken draai je het mondstuk 90 graden om het afsluit mechanisme in te
zetten.

Reservoir zacht en soepel houden
Voor optimale werking dient het periodiek met een voedsel-graad silicone smeermiddel op de volgende plekken te
worden behandeld. De O-ring(het einde van de slang), de top van de zak(bij de opening) en de Shape-Shift™
verdeler.
Shape-Shift™
Als jouw reservoir een Shape-Shift™ verdeler heeft heb je een optie om deze open of dicht te laten. Dit werkt precies
het zelfde als een sluitstrip en is te activeren door de 2 zijden van de sluitstrip in elkaar te drukken. Hierna kan aan
de buitenkant de sluitstrip verder worden gesloten. Shape-Shift™ sluiting verbeterd de gewichtsverdeling van de
waterzak aanzienlijk voor meer comfort. Geactiveerd heeft de waterzak iets minder capaciteit. Zie deze video voor
meer uitleg.

