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Instrukcja obsługi

I. Gratulujemy zakupu karafki z filtrem do wody BRITA
Dziękujemy za wybranie wysokiej jakości produktu BRITA. Innowacyjna 
karafka BRITA do filtracji wody wykorzystuje unikalną technologię Pure 
Taste Technology: Naturalny węgiel aktywny wytwarzany z łupin orze-
chów kokosowych obniża zawartość chloru i innych substancji wpływa-
jących negatywnie na smak, mikrocząsteczek ≥30 μm oraz śladowych 
zanieczyszczeń, takich jak niektóre pestycydy, herbicydy i hormony*.  
*jeśli są obecne w wodzie kranowej
Jednocześnie minerały, takie jak wapń (Ca) i magnez (Mg), są prze-
puszczane przez filtr i pozostają w wodzie.

II. Jakość od samego początku

1. Czyszczenie i konserwacja karafki
Karafkę filtrującą należy umyć przed pierwszym użyciem. Regularnie 
czyść karafkę, co najmniej raz w tygodniu, ręcznie za pomocą łagodne-
go detergentu lub w zmywarce. Rozmontuj wszystkie części przed wło-
żeniem ich do zmywarki. Tylko pokrywkę z elektronicznym wskaźnikiem 
BRITA Memo (2) należy myć ręcznie. Nie używaj gąbek z powierzch-
niami ściernymi. Przed czyszczeniem zawsze wyjmuj filtr MicroDisc 
(6) i przechowuj go na czystej powierzchni. 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. Upewnij się, że dotykasz filtr i części karafki czystymi 
dłońmi.

2. Przygotowanie filtra MicroDisc
Rys. A) Przed pierwszym użyciem filtra MicroDisc dokładnie przepłucz 
obie strony dysku pod bieżącą wodą przez ok. 30 sekund, aby usunąć 
ewentualne drobinki węgla aktywnego i usprawnić przepływ wody. 
Kiedy napełnisz karafkę po raz pierwszy, zostanie aktywowany filtr 
MicroDisc. BRITA zaleca wylanie wody z pierwszego procesu napełnia-
nia. Po napełnieniu karafki po raz drugi filtr MicroDisc jest gotowy do 
użycia.

3. Instalacja dysku filtrującego MicroDisc
Rys. B) Odkręć lejek wraz z pierścieniem przepływowym w kierunku 
przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.
Rys. C) Następnie odkręć pierścień, który utrzymuje MicroDisc we 
właściwym miejscu (7).
Rys. D) Połóż MicroDisc na okrągłe sitko (5). Przykręć pierścień z 
powrotem. Następnie wkręć lejek z powrotem do karafki.

4. Napełnianie karafki
Rys. E) Napełnij lejek zimną wodą z kranu. Woda w lejku jest automa-
tycznie filtrowana.
Ryc. F) Przed nalewaniem wody do szklanki umieść pokrywkę na miej-
scu, aby zapobiec wylaniu się niefiltrowanej wody z lejka.
Rys. G) Podawaj do picia wodę świeżo przefiltrowaną w karafce.



5. Ustawianie wskaźnika wymiany BRITA Memo dla  
filtra MicroDisc
Przy użyciu jednego filtra MicroDisc można przefiltrować do 150 litrów 
wody. W celu zapewnienia optymalnej higieny i wydajności BRITA zale-
ca wymianę filtra MicroDisc raz na miesiąc. Wskaźnik BRITA Memo (1) 
przypomni Ci w odpowiednim czasie, aby wymienić MicroDisc.
Po wymianie dysku filtrującego na nowy przytrzymaj przycisk „START”, 
aż wszystkie cztery paski pojawią się na wyświetlaczu i migną dwukrot-
nie. Migająca kropka w prawym dolnym rogu wyświetlacza oznacza, że 
wskaźnik Memo jest aktywny (rys. H). Wymień filtr MicroDisc na nowy, 
gdy znikną wszystkie paski i pusty wyświetlacz zacznie migać (rys. I).

III. Ważne informacje
Karafka do filtracji wody może być używana wyłącznie do picia wody 
oczyszczanej przez i pochodzącej z lokalnego wodociągu. Zgodnie 
z prawem, woda z sieci wodociągowej jest stale kontrolowana i musi 
spełniać wymagania ustawowe dla jakości wody pitnej. W przypadku 
otrzymania informacji, iż konieczne jest przegotowanie wody z danego 
ujęcia, dotyczy to również filtrowanej wody BRITA. Gdy wymóg prze-
gotowania wody przestanie obowiązywać, proszę dokładnie wyczyścić 
karafkę i włożyć nowy filtr MicroDisc. W przypadku pewnych grup ludzi 
(np. niemowlęta, czy osoby z obniżoną odpornością), zalecane jest 
picie wyłącznie przegotowanej wody, niezależnie od tego, czy jest ona 
filtrowana czy nie.
Filtrowana woda BRITA jest środkiem spożywczym przeznaczonym do 
spożycia przez ludzi i ma określoną przydatność, dlatego wodę prze-
chowywaną w karafce należy zużyć w ciągu jednego dnia.
Napełnioną karafkę przechowuj w lodówce. Nie stawiaj karafki w 
miejscach, które są bezpośrednio narażone na kontakt ze światłem 
słonecznym. BRITA zaleca użycie nowego filtra MicroDisc, jeśli karafka 
nie była używana przez dłuższy czas.
Dla zapewnienia odpowiedniej wydajności filtracji, zaleca się, aby zapo-
biegać wysychaniu filtra MicroDisc. 
W niektórych regionach filtracja wody pochodzącej z wodociągów, 
zawierającej drobne cząstki zanieczyszczeń może znacznie spowolnić 
tempo przepływu. W takich przypadkach zalecamy częstsze wymiany 
filtra MicroDisc. 
Do przygotowania kawy lub herbaty, lub w celu zabezpieczenia sprzę-
tów kuchennych przed osadzaniem się kamienia, zalecamy używanie 
systemów BRITA, w których stosowane są wkłady MAXTRA+. 
Regularny kontakt z wodą wodociągową o wysokiej twardości może 
powodować osadzanie się kamienia. Regularnie usuwaj te osady, 
używając domowego płynu do odkamieniania na bazie spożywczego 
kwasku cytrynowego.
Ostrożnie i dokładnie wycieraj pozostałości po mocno zabarwionych 
produktach spożywczych (np. keczupie lub musztardzie). Nie myj ka-
rafki do filtracji wody razem z naczyniami, w których znajdują się resztki 
jedzenia zawierające dużo barwnika. To uchroni produkt przed ewentu-
alnym odbarwieniem. Zawsze przechowuj zapasowe filtry MicroDisc w 
chłodnym i suchym miejscu oraz upewnij się, że są szczelnie zamknię-
te.
Wskaźnik musi być zutylizowany zgodnie ze wszystkimi obowiązujący-
mi zaleceniami i przepisami. Aby wyjąć wskaźnik BRITA Memo (uwaga: 
wyłącznie w celu utylizacji!) umieść końcówkę płaskiego śrubokręta w 
nacięciu znajdującym się obok przycisku „Start” i delikatnie podważ go.



Zużyte wkłady MicroDisc możesz wyrzucić do kosza z ogólnymi 
odpadami.
Karafkę należy zutylizować zgodnie z lokalnymi przepisami.

Wyłączenie odpowiedzialności
Należy pamiętać, że firma BRITA nie jest odpowiedzialna za skutki 
niestosowania się do instrukcji użytkowania produktu.

Więcej informacji jest dostępnych na stronie www.brita.net

http://www.brita.net


DE  AT   Vertrieb durch: BRITA GmbH, Heinrich-Hertz-Str. 4,  
D-65232 Taunusstein, Verbraucherservice: 0800 - 500 19 19 

FR   Distribué par : BRITA France S.A.R.L., 52, Boulevard de l‘Yerres, 91030 EVRY 
Cedex, France, N° Azur 0810 73 15 45

NL   Contactadres: BRITA GmbH Netherlands, Kanaaldijk Noord 109G, 5642 JA 
Eindhoven, Tel.: 0031 40 2818082; Tel.: 00800 14789632

BE   Contactadres / adresse de contact: BRITA GmbH Belgium, Boomsesteenweg 
690, 2610 Wilrijk, Tel.: 0031 40 2818082; Tel.: 00800 14789632 

GB   Distributed by: BRITA Water Filter Systems Ltd., BRITA House, 9 Granville Way,  
Bicester, Oxfordshire, OX26 4JT, UK BRITACare: 0344 7424800 

PL   Dystrybutor: BRITA Polska Sp.z o.o., Ołtarzew, ul. Domaniewska 6,  
05-850 Ożarów Mazowiecki, Polska, Tel.: +48 22 721 24 40

IT   Distribuito da: BRITA ITALIA S.r.l, Via Zanica, 19K, I-24050 Grassobbio (BG)  
Tel: +39 035 203 447, Numero Verde: 800 913 716, Fax: +39 035 199 62 232,  
email: homeitalia@brita.net, www.brita.it

CH   Vertrieb durch/ Distribué par/ Distribuito da: BRITA Wasser-Filter-Systeme AG,  
Gassmatt 6, CH-6025 Neudorf/LU. Verbraucherservice/ Téléphone client/ 
Servizio di assistenza ai consumatori: 041 932 42 00

AU  BRITA Water Filter Systems Distributors Pty Ltd., Level 9, 123 Epping Road, 
North Ryde, NSW 2113, Australia.  
Tel. - AUS: 1300 557 762 Tel. - NZ: 0800 4 BRITA / 0800 427 482 
www.brita.com.au, www.brita.co.nz 

Fabricant, Hersteller, Manufacturer, 
Producent, Produttore, Fabrikant:
BRITA GmbH, Heinrich-Hertz-Straße 4, 
D-65232 Taunusstein, Germany
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