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Seal
Uszczelka

Goma de fijación 
Selo

Bottle
Butelka 
Botella  

Garrafa 

MicroDisc Cover
Pokrywa MicroDisc
Tapa del MicroDisc  

Cobertura do MicroDisc 
3

Mouthpiece
Ustnik 
Boquilla 
Bocal 
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MicroDisc
Dysk filtrujący MicroDisc
MicroDisc 
MicroDisc 
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Base
Nakrętka 
Base 
Base 
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Cap
Pokrywka 
Tapa
Tampa
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Strap
Pasek  
Correa  
Correia  
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I. Jakość od  
samego początku

1) Czyszczenie butelki
Przed pierwszym użyciem butelki filtrującej umyj ją (bez dysku 

filtracyjnego MicroDisc) delikatnym detergentem lub w zmywarce. 
butelkę filtrującą należy regularnie myć ręcznie lub w zmywarce A .  

Przed myciem wyjmij filtr MicroDisc 4  i połóż go na czystej 
powierzchni. Przed myciem butelki zaleca się również wyjęcie 

uszczelki 5 . Uszczelkę można myć ręcznie lub w zmywarce. Aby 
zapewnić optymalny poziom higieny, rekomendujemy umieszczenie 
filtra MicroDisc raz na tydzień w czystej szklance i zalanie go wrzącą 

wodą. Jeśli dysk filtracyjny MicroDisc wypłynie na powierzchnię, 
dociśnij go do dna za pomocą łyżki. Po pięciu minutach można 

ponownie umieścić MicroDisc w uchwycie filtra. Pamiętaj, aby dotykać 
dysku i butelki czystymi dłońmi.

2) Przygotowanie filtra MicroDisc
Wyjmij filtr MicroDisc z opakowania. Przed pierwszym użyciem filtra 

MicroDisc namocz go w wodzie przez 1 minutę, aby  
usunąć ewentualne drobinki węgla i usprawnić  

przepływ wody. B
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3) Instalacja dysku filtrującego MicroDisc
Zdejmij pokrywkę butelki 1 . Odkręć pokrywę dysku 3  w kierunku 

przeciwnym do ruchu wskazówek zegara C  i umieść dysk w uszczel-
ce D . Następnie zakręć pokrywę dysku i załóż pokrywkę butelki.

4) Napełnianie butelki
Odkręć nakrętkę 6  i napełnij butelkę wodą z kranu E . Dokręć nakręt-

kę z powrotem do butelki. 
Po zdjęciu pokrywki i otwarciu ustnika butelka filtrująca jest gotowa 

do użycia!

5) Wymiana filtra MicroDisc
Przy użyciu jednego filtra MicroDisc można przefiltrować do 60 litrów 
wody. W celu zapewnienia optymalnej higieny i wydajności filtrowania 

firma BRITA zaleca wymianę dysku MicroDisc co cztery tygodnie.  
W tym celu powtórz czynności 2 i 3. 

W pewnych regionach filtracja wody z kranu zawierającej cząstki może 
zmniejszyć przepływ wody. W takich przypadkach zalecamy  

częstszą wymianę filtra MicroDisc.
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II. Ważne  
informacje

Należy używać wyłącznie zimnej wody (od 4 °C do 40 °C).  
Butelka filtrująca może być używana wyłącznie do picia zimnej 

wody oczyszczanej przez i pochodzącej z lokalnego wodociągu. 
Ta woda jest stale kontrolowana i zdatna do picia w myśl 

przepisów prawa. Jeżeli wymagane jest przegotowanie wody 
z danego ujęcia, dotyczy to także wody przefiltrowanej przez 
filtr BRITA. Jeśli wymóg przegotowywania wody przestanie 

obowiązywać, całą butelkę należy dokładnie umyć i umieścić w 
niej nowy filtr MicroDisc. W przypadku pewnych grup ludzi (np. 
osób z obniżoną odpornością lub niemowląt) zalecane jest picie 

wyłącznie przegotowanej wody, dotyczy to również wody filtrowanej. 
Filtrowana woda BRITA jest środkiem spożywczym przeznaczonym 

do spożycia przez ludzi; dlatego wodę przechowywaną w 
butelce filtrującej należy zużyć w ciągu jednego dnia.

W przypadku nieużywania butelki filtrującej przez dłuższy czas, 
należy rozłożyć ją na części i przechowywać w suchym miejscu.

Zapasowe filtry MicroDisc należy przechowywać w chłodnym 
i suchym miejscu, zabezpieczone przed wilgocią.
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Podobnie jak w przypadku wszelkich naturalnych produktów, 
struktura filtra MicroDisc BRITA może wykazywać naturalne różnice 

wewnętrzne. Może to prowadzić do nieznacznego przedostawania się 
niewielkich cząstek węgla do butelki i filtrowanej wody. Cząstki te nie 
mają negatywnego wpływu na zdrowie. W przypadku ich połknięcia 

nie spowodują one uszczerbku na zdrowiu. W przypadku zauważenia 
cząsteczek węgla firma BRITA zaleca dokładne przepłukanie filtra 

MicroDisc z obu stron. 
Zużyte filtry MicroDisc należy usuwać wraz z odpadami komunalnymi.  
Butelkę należy usunąć zgodnie z lokalnie obowiązującymi przepisami. 

Wyłączenie odpowiedzialności 
Należy pamiętać, że firma BRITA nie jest odpowiedzialna za skutki 

niestosowania się do instrukcji użytkowania produktu.  
Nie używać z wodą, która jest mikrobiologicznie niebezpieczna lub 

pochodzącą ze źródła o nieznanej jakości. 
Więcej informacji jest dostępnych na stronie www.brita.net

20 | Polski

II. Ważne  
informacje

http://www.brita.net


PL  
BRITA Polska Sp.z o.o., Ołtarzew, ul. Domaniewska 6,  

05-850 Ożarów Mazowiecki, Polska 

AU  
BRITA Water Filter Systems Distributors pty Ltd.,  

Level 9, 123 Epping Road, North Ryde,  
NSW 2113, Australia 
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