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II. Laatua alusta asti

1. Karahvin puhdistus ja hoito
fill&serve vedensuodatuskarahvi täytyy puhdistaa ennen ensimmäistä käyttökertaa. Karahvi tulee pestä säännöllisesti, vähintään kerran 
viikossa joko pesemällä sen käsin miedolla astianpesuaineella tai tiskikoneessa ( max. 50 °C). Pura karahvi osiin, ennen kuin laitat sen 
astianpesukoneeseen. Karahvin kansi, jossa on BRITA memo (2) , tulee pestä aina käsin. Älä käytä hankaavia pesusieniä. Ennen puhdistusta 
poista MicroDisc-suodatinkiekko (6) ja sijoita se puhtaalle alustalle karahvin puhdistuksen ajaksi. Taataksesi optimaalisen hygienian, suosittelemme 
laittamaan MicroDiscin kerran viikossa puhtaaseen astiaan ja kaatamaan kiehuvaa vettä sen päälle. Jos Microdisc kelluu pinnalla, paina se lusikalla 
astian pohjaan. Viiden minuutin päästä sijoitta MicroDiscin takaisin paikalleen suodatussihtiin (5). Varmista, että kätesi ovat puhtaat kun kosket 
suodatusjärjestelmään. 

2. Microdisc-suodatinkiekon valmistelu käyttöön
Kuvio a). Ennen MicroDiscin ensimmäistä käyttökertaa, huuhdo sitä juoksevassa vedessä molemilta puolilta n.30 sekunnin ajan poistaaksesi 
mahdollisesti suodattimeen jääneet irtonaiset hiilihiukkaset. MicroDisc aktivoituu, kun täytät karahvisi ensimmäistä kertaa. BRITA suosittelee 
kaatamaan ensimmäisen erän vettä pois.

3. Microdisc-suodatinkiekon asettaminen
Kuvio b). Kierrä suppiloa vastapäivään jolloin saat sen irti karahvista
Kuvio c). Kierrä suppilon alaosasta Microdisc-suodatinkiekon pitävä rengas 
Kuvio d). Aseta suodatin ritilän päälle. Kierrä rengas takaisin paikoilleen ja aseta suppilo takaisin karahviin.

4. Karahvin täyttö
Kuvio e). Täytä suppilo kylmällä vedellä. Vesi suodattuu automaattisesti valuen suodattimen läpi karahviin.
Kuvio f). Laita kansi paikoilleen ennen kuin alat kaatamaan vettä karahvista. Ilman kantta myös suodattamaton vesi tulee pois karahvista.
Kuvio g). Tarjoa tuoretta suodatettua vettä suoraan karahvista. 

5. Brita memon asettaminen ja nollaus
Yksi MicroDisc-suodatinkiekko voi suodattaa jopa 150 litraa vettä. Varmistaaksesi optimaalisen suodatuksen ja hygieniatason, Brita suosittelee 
vaihtamaan suodattimen kerran kuussa. Brita Memo (1) muistuttaa sinua hyvissä ajoin vaihtamaan MicroDisc-suodattimen. Kun olet asettanut 
uuden suodattimen paikoilleen, paina ’START’ painiketta kunnes neljä palkkia tulee näkyviin ja välkkyy kahdesti. Piste mittarin oikeassa 
alakulmassa ilmaisee että Memo on käytössä. Kuvio h). Vaihda Microdisc-suodatinkiekko kun kaikki palkit ovat kadonneet ja
tyhjä näyttö alkaa vilkkua. (Kuvio i))

I. Onnittelut uuden fill&Serve 
vedensuodatuskarahvin hankinnasta!

Kiitos, kun valitsit laatutuotteen BRITAlta. 
Innovatiivinen ja kompakti BRITA MicroDisc-
teknologia poistaa hanavedestäsi klooria ja muita 
makuun vaikuttavia ainesosia. Uudella fill&Serve 
-vedensuodatuskarahvillasi voit nyt nauttia entistä 
raikkaammasta ja paremmanmakuisesta vedestä.
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III. Tärkeää tietoa 

Fill&Serve vedensuodatuskarahvia voidaan käyttää ainoastaan kunnallisen vesijohtoveden  (huom: tällaisen veden laatua tarkkaillaan jatkuvasti 
ja sen juominen on turvallista) tai sellaisen yksityisestä vesilähteestä olevan veden suodattamiseen, jonka juomakelpoisuus on testattu. Mikäli 
viranomaiset ohjeistavat keittämään veden ennen sen käyttämistä, myös BRITA-vedensuodattimella suodatettu vesi on keitettävä. Kun veden 
keittämistä koskeva ohje ei enää ole voimassa, puhdista BRITA-vedensuodatin huolellisesti ja vaihda uusi MicroDisc-suodatinkiekko. Tietyille 
ihmisryhmille (esimerkiksi vauvoille ja henkilöille, joiden vastustuskyky on heikentynyt) tarjottava vesijohtovesi on suositeltavaa keittää ennen 
käyttöä. Tämä koskee myös BRITAlla suodatettua vettä.

Vesi on helposti pilaantuva elintarvike ja BRITA suosittelee käyttämään täytetyn kannullisen yhden päivän kuluessa.

Pidä vedellä täytettyä kannua jääkaapissa. Älä säilytä karahvia suorassa auringonvalossa. Jos karahvi on pitkään käyttämättä suosittelemme, että 
vaihdat karahviin uuden MicroDisc-suodatinkiekon.

Varmistaaksesi optimaalisen suodatustehon ja että kätesi ulottuvilla olisi aina raikasta vettä, suosittelemme, että et anna MicroDiscin kuivua.

Joillakin alueilla vesijohtovesi sisältää enemmän hiukkasia, joka voi aiheuttaa hidastumista suodatustehoon. Näissä tapauksissa suosittelemme 
vaihtamaan MicroDisc-suodatinkiekon useammin.

Jos haluat valmistaa kahvia tai teetä, tai haluat ehkäistä kalkin kertymistä kodinkoneisiin, BRITA suosittelee käyttämään BRITA-suodatinkannuja, 
jossa käytetään esim. MAXTRA-suodatinpatruunaa.

Karahviin saattaa muodostua kalkkia. Poista kertymät säännöllisesti tavallisella kotitalouksissa käytettävällä sitruunahappopohjaisella 
kalkinpoistoaineella. 

Jos karahviin on joutunut värinmuutoksia aiheuttavia elintarvikkeita (esimerkiksi ketsuppia tai sinappia), pyyhi ne välittömästi pois. Jotta Fill&Serve 
karahvin osien värjäytyminen voitaisiin välttää, älä laita sitä astianpesukoneeseen, jossa on tällaisten ruokien jäänteitä sisältäviä likaisia astioita.

Säilytä MicroDisc-suodatinkiekot kuivassa, viileässä paikassa ja suljetussa alkuperäispakkauksessa.

Elektronisen MicroDisc-suodatinkiekon vaihdon ilmaisimen käyttöiän lopussa muista, että BRITA Memo on hävitettävä voimassa olevien lakien ja 
säädösten mukaisesti.

Irrota vanha BRITA Memo asettamalla ruuvitaltta BRITA Memon vieressä olevaan uraan ja työntämällä laite ulos. Huomaa, että BRITA Memo pitäisi 
poistaa vain, kun se vaihdetaan uuteen.

Hävitä käytetyt MicroDisc-suodatinkiekot sekajätteeseen. Hävitä vedensuodatuskarahvi paikallisten säädösten mukaisesti.

Vastuuvapaus

Huomioi, että BRITA ei vastaa mistään vahingoista, jotka aiheutuvat
käyttöohjeiden noudattamatta jättämisestä.


