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I. Grattis till din nya BRITA Fill & Serve
vattenfiltreringskaraff!
Tack för att du väljer en kvalitetsprodukt från BRITA.
Den innovativa och kompakta BRITA MicroDiscfilterdisk miskar klor och andra smakämnen som
kan påverka smak. Med din nya Fill & Servevattenfiltreringskaraff kan du nu njuta av en ännu
bättre smak och en friskt vatten.

III. Kvalitet från första början
1. Rengöring och underhåll av karaffen
Fill & Serve vattenfiltreringskaraffer måste rengöras innan du använder den för första gången. Regelbundet rengör din Fill&Serve karaff minst
en gång i veckan, antingen för hand med ett mildt rengöringsmedel eller i diskmaskinen (max 50 ° C). Demontera alla delar innan du lägger
dem i diskmaskinen. Endast rengör locket med BRITA Memo (2) för hand. Använd inga svampar med slipande ytor. Innan du rengör, ta alltid
bort MicroDisc (6) och lagra MicroDisc på en ren yta under rengöringsprocessen. För att säkerställa en optimal hygiennivå rekommenderar vi
att du placerar MicroDisc i en ren kopp varje vecka och häller kokande vatten över den. Om MicroDisc flyter till ytan, använd en sked för att
hålla MicroDisc i botten av koppen. Efter fem minuter kan du installera om MicroDisc i vattenfiltret. Se till att dina händerär rena vid beröring av
filtersystemet.
2. Förbereda MicroDisc
Fig. A) Innan du använder MicroDisc för första gången sköljer du båda sidor av skivan noggrant under rinnande vatten i ca. sekunder för att ta bort
eventuella lösa kolpartiklar kvar i filtret. När du fyller karaffen för första gången aktiverar du MicroDisc. BRITA rekommenderar att du häller bort
vattnet från denna första fyllningsprocessen. Din MicroDisc är klar att användas efter att ha fyllt karaffen för andra gången.
3. Sätt i MicroDisc
Fig. B) Skruva tratten tillsammans med dräneringsringen moturs från karaffen.
Fig. C) Skruva sedan av Mi croDisc-hållaren (7)
Fig. D) Sätt MicroDisc i den övre delen av MicroDisc-hållaren (5). Skruva ned underdelen
på MicroDisc-hållaren igen. Skru sedan tratten tillbaka på karaffen.
4. Fyllning av karaffen
Fig. E) Fyll tratten med kallt vatten. Vattnet i traven filtreras automatiskt och rinner in i karaffen.
Fig. F) Sätt locket på karaffen före servering för att förhindra att ofiltat vatten hällsut ur tratten.
Fig. G) Servera ditt nyfiltrerat vatten direkt från karaffen.
5. Ställ in BRITA Memo-ersättningsindikatorn för MicroDisc
En MicroDisc kan filtrera upp till 150 liter strömmarvatten. För att säkerställa optimal filtrering ochhygien, rekommenderar BRITA att MicroDisc
ersätts en gång i månaden. Din BRITA Memo (1) kommer påminna dig i god tid för att ersätta din MicroDisc. När du har satt in
en ny MicroDisc, håll ner “START” knappen tills alla fyra staplarna visas i teckenfönstret och blinka två gånger. En punkt blinkar i det nedre högra
hörnet av displayen; de indikerar “Memo” i drift “(Fig. H). Byt MicroDisc när alla staplar har försvunnit och den tomma skärmen
börjar blinka (bild i).
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III. Viktiga anmärkningar
BRITA-vattenfiltret är utformat för att användas enbart med kommunalt kranvatten (OBS! – detta vatten kontrolleras kontinuerligt och är säkert att
dricka i enlighet med lagbestämmelserna) eller med vatten från privat vattenförsörjning som har testats och befunnits vara säkert att dricka. Om
myndigheterna uppmanardig att koka kranvattnet måste även det BRITA-fi ltrerade vattnet kokas. När myndigheterna dragit tillbaka uppmaningen
om att koka vattnet måste hela BRITA-vattenfiltret rengöras noggrant och en ny MAXTRA-patron sättas i. För vissa personer (t.ex. personer med
försämrat immunförsvar eller småbarn) rekommenderas det i allmänhet att kranvattnet ska kokas. Det gäller även BRITA-filtrerat vatten.
Filtrerad vatten är färskvara, och BRITA rekommenderar därför att du konsumerardet inom 1 dagar.
Vänligen håll den fyllda karaffen i kylskåpet. Undvik att lagra karaffen i direkt solljus. BRITA rekommenderar att du använder en ny MicroDisc om
karaffen inte har använts under en längre tid.För konstant filtreringsprestanda och för att säkerställa att du alltid har färskt filtrerat vatten till hands,
rekommenderar BRITA att MicroDisc inte torkar ut.
I vissa regioner kan filtreringen av vatten innehållande huvudvatten resultera i en signifikant långsam flödeshastighet. I sådana fall rekommenderar
vi att du byter MicroDisc oftare.
För att förbereda kaffe eller te, eller för att skydda dina hushållsapparater mot kalkuppbyggnad, rekommenderar BRITA att använda ett BRITAsystem där MAXTRA-patronen till exempel används.
Regelbunden kontakt med huvudvatten som innehåller kalkskala kan medföra att kalkavlagringar bildas. Avlägsna dessa avlagor regelbundet med
hjälp av en vanlig hushålls citronsyraavkalkningsvätska.
Torka försiktigt av starkt färgade livsmedel (t.ex. ketchup eller senap) omedelbart av. Tvätta inte din Fill & Serve vattenfilterkarafe tillsammans med
porslin med rester av starkt färgade livsmedel. Detta förhindrar eventuell missfärgning. Spara alltid de extra MicroDiscs på en sval, torr plats och se
till att de är tätt förseglade. Vid slutet av livslängden för din elektroniska MicroDisc-utbytesindikator, kom ihåg att det måste kasseras enligt gällande
bestämmelser och lagstadgade krav.
För att ta bort BRITA-memo (endast för bortskaffande),sätt bara in skruvmejseln i spåret bredvid BRITA Memo och tryck ut det. Kassera använda
MicroDiscs i ditt blandat avfall. Kassera karaffen i enlighet med lokala bestämmelser.
Ansvarsutestängning
BRITA är inte ansvarig för skador om användningsanvisningarna inte följs.

