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I. Gefeliciteerd met de aanschaf van uw nieuwe BRITA® waterfiltersysteem
Hartelijk dank dat u voor een kwaliteitsproduct van BRITA hebt gekozen.
Hiermee kiest u voor fris en heerlijk zacht BRITA gefilterd water rechtstreeks uit uw BRITA dispenser met statusindicator.

Uw BRITA systeem biedt tal van voordelen
BRITA gefilterd water
• 	Fris en heerlijk, zacht BRITA gefilterd water direct binnen handbereik
• 	Gefilterd water is de ideale basis voor uw gerechten en dagelijkse dranken
• 	Water is een belangrijk element voor de bereiding van uw eten
en is van invloed op de smaak en het uiterlijk van uw gerechten.
• 	De BRITA Kraan is zuinig, comfortabel en eenvoudig te gebruiken

Het P 1000 filterpatroon is essentieel voor fris
en heerlijk zacht BRITA gefilterd water direct
uit uw BRITA waterdispenser

BRITA
waterdispenser

BRITA status
indicator

Het P 1000 filter zorgt voor een constante filtratie van kalk, dankzij
het meervoudige BRITA filtratiesysteem.
Met de professionele filterkop zijn drie filtratie-instellingen
mogelijk:
één voor gemiddeld hard water, één voor hard water en één voor
zeer hard water. Afhankelijk van de bypass-instelling worden er
tijdens de doorstroming metaalionen als lood en koper, die in het
drinkwater aanwezig kunnen zijn, verminderd.
De P 1000 filtratietechnologie filtert smaak- en geurverstorende
stoffen zoals kalk en chloor.

Gebruiksduur van het P 1000 filterpatroon:
De gebruiksduur van het P 1000 filterpatroon is afhankelijk van uw
waterverbruik en de eigenschappen van het water. Voor een optimale filtratie en resultaat raden we aan het filterpatroon telkens na
12 maanden te vervangen. De BRITA Kraan statusindicator geeft
door middel van de kleur van de LED aan wanneer het filterpatroon moet worden vervangen.
Lees hoofdstuk 3.2 voor meer informatie over de BRITA Dispenser statusindicator.
P 1000 filterpatroon
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II. Kwaliteit vanaf het allereerste begin

1 Garantievoorwaarden

1.

2.

Voor het mypure P1 filtersysteem geldt de wettelijke garantietermijn van 2 jaar. Een garantieclaim wordt uitsluitend gehonoreerd als
alle instructies in deze gebruiksaanwijzing in acht zijn genomen.

2 Inhoud van de mypure P1 set
Volg de aanwijzingen nauwkeurig op, zodat u er zeker van kunt
zijn dat uw BRITA mypure P1 waterfilterset het beste resultaat
oplevert.

4.
3.

Uw mypure P1 waterfilterset omvat de volgende
componenten: (zie fig. 1):
1.	Professionele P 1000 filterkop met 3 instellingen en een handige vergrendeling
2. Handige muursteun
3. P 1000 waterfilterpatroon
4. BRITA waterdispenser
5. BRITA statusindicator
6. Batterij (CR2032)
7. Slang (1), lengte = 800 mm en 3/8" moer aan beide kanten
8.	Slang (16), lengte = 800 mm, 3/8" moer aan één kant en een
7/2" moer aan de andere kant
9.	Alleen voor het Verenigd Koninkrijk: Adapter van 1/2" binnendraad naar 3/8" buitendraad, Adapter van 1/2" buitendraad naar
3/8" binnendraad
10. Gebruiksaanwijzing
11. Teststrip voor waterhardheid
12. T-stuk
13. Pakkingen
Aanbevolen voor installatie: inbussleutel (4 mm), moersleutel,
schroevendraaier en 12 mm-boor.
Voor muurmontage (optioneel) hebt u nodig: twee schroeven
(diameter 5 mm) en, indien nodig, twee geschikte muurpluggen.

5.

7.

6.

8.
9.

11.

10.

12.

13.

(fig. 1)
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3 mypure P1 set – eenvoudige installatie
Controleer voordat u begint of alle bovengenoemde componenten
compleet zijn (zie fig. 1) alsmede het aanbevolen gereedschap.
De installatie omvat 7 stappen.

!

Voordat u met de installatie begint, dient u eerst de Technische gegevens (in hoofdstuk 6) en de Belangrijke informatie
(in hoofdstuk 8) te lezen. Na opslag en transport bij temperaturen onder 0°C moet het product eerst gedurende minimaal
24 uur in de open originele verpakking worden bewaard bij
de genoemde omgevingstemperaturen (zie hoofdstuk 6)
voordat het in gebruik mag worden genomen.

3.1 Stap 1: Carbonaathardheid (A/B/C) selecteren
op de filterkop
Met de professionele filterkop zijn drie filtratie-instellingen mogelijk:
één voor gemiddeld hard water (A), één voor hard water (B) en één
voor zeer hard water (C). Volg de onderstaande instructies voor de
juiste instelling voor uw leidingwater.
Voer eerst een carbonaathardheidstest uit met behulp van de
meegeleverde strip. De strip treft u aan in de verpakking van deze
gebruiksaanwijzing.
Gebruik van de teststrip:
• 	Dompel alle reactiezones op de teststrip gedurende 1 sec. in een
glas koud leidingwater van 15 - 30 °C (niet in stromend water!).
(fig. 2).
• 	Schud het overtollige water van de teststrip en controleer na
1 minuut hoeveel reactiezones van kleur zijn veranderd.
Wij raden aan om afhankelijk van het aantal verkleurde reactiezones
de filterkop in te stellen zoals hieronder is aangegeven:
Instelling
aantal reactiezones
dat van kleur is
veranderd
inhoud
P 1000
P 3000
Duitse carbonaathardheid [°dH]
Engelse carbonaathardheid [°eH]
Franse carbonaathardheid [°fH]
Milligram per liter
CaCO3 [mg/L CaO3]
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A

B

C

tot 1200 l
tot 3400 l
tot 10

tot 600 l
tot 1700 l
10 tot 17

tot 13

13 tot 21

tot 400 l
tot 1100 l
hoger dan
17 dH
hoger dan 21

tot 18

18 tot 30

hoger dan 30

178

178 tot 303

hoger dan
303

(fig. 2)
(fig. 3)

U kunt nu de instelling voor de hardheid van uw water aanpassen. De filterkop is standaard ingesteld op ""B"". Om de instelling
te wijzigen, dient u een inbussleutel (4 mm) te gebruiken. Draai in
de richting van de pijl tot de ""C"" in het venster verschijnt. Draai in
de tegengestelde richting van de pijl tot de ""A"" in het venster verschijnt (fi g. 3). De filterkop bevat al een doorstroomregelaar. Het
garandeert een constante watertoevoer van uw BRITA waterdispenser, ook in geval van een hogere waterdruk.

3.2 Stap 2: De BRITA statusindicator starten
De BRITA statusindicator geeft door middel van drie verschillend
gekleurde knipperende lampjes aan wanneer het filterpatroon moet
worden vervangen.

A Ingebruikname:
Verwijder de batterij strip.
De BRITA Statusindicator is ingesteld op de standaard instelling:
het linker LED lampje zal één keer knipperen voor de hardheidsinstelling B en het rechter LED lampje zal twee keer knipperen voor
het P 1000 filter. Reset alstublieft de BRITA statusindicator voor de
eerste installatie.

(fig. 4)

B Eerste programmering van de BRITA statusindicator:

C Hoe de BRITA statusindicator werkt

Afhankelijk van de instelling die u kiest voor de filterkop kunt u de
BRITA Statusindicator als volgt programmeren:
a Druk om te resetten beide knoppen op de statusindicator tegelijk
in gedurende 3 seconden totdat het gekleurde LED lampje
groen, geel en rood gaat knipperen. Let erop dat u beide knoppen tegelijk indrukt.
b De linkerknop (HARDNESS) is bedoeld om de waterhardheid in
te stellen. Druk herhaaldelijk op deze knop totdat de juiste instelling te zien is:
Voor hardheidsinstelling A zal het LED lampje één keer knipperen.
Voor hardheidsinstelling B zal het LED lampje twee keer knipperen.
Voor hardheidsinstelling C zal het lampje drie keer knipperen
(zie tabel hieronder).
c De knop aan de rechterkant (CARTRIDGE) is bedoeld om het
juiste filterpatroon te selecteren. Druk herhaaldelijk op deze
knop totdat de juiste instelling voor de filterkop te zien is: Voor
filterpatroon P 1000 zal het LED lampje één keer knipperen. Voor
filterpatroon P 3000 zal het LED lampje twee keer knipperen.
Voor filterpatroon A 1000 zal het LED lampje drie keer knipperen.
(zie tabel hieronder).
d Om een instelling te veranderen drukt u simpelweg op de
knop totdat de juiste instelling via het bijbehorende LED lampje
getoond wordt.
e Plaats de BRITA Statusindicator op de goede plaats in de hendel
van de BRITA Dispenser (zie fig. 4). Let erop dat u de statusindicator in de juiste richting plaatst.
1. Hardness

Om een optimale werking te garanderen, dient u het filterpatroon
regelmatig te vervangen. De LED indicator voor de filterpatroonvervanging in de BRITA hendel geeft aan wanneer u het filterpatroon
dient te vervangen.

D Signalen
De drie lampjes in de BRITA hendel worden alleen geactiveerd in
de filterstand. Ze geven het volgende aan:
– Groen lampje: het filter van de BRITA Kraan is in werking.
– 	Geel lampje: 90% van de filtercapaciteit is verbruikt. Vergeet niet
een nieuwe filterpatroon aan te schaffen.
– Rood lampje: het filterpatroon moet worden vervangen

E De BRITA statusindicator opnieuw programmeren
Wanneer het maximale volume wordt bereikt of als de filterpatroon
reeds 12 maanden in gebruik is, begint de LED van de BRITA
statusindicator voor het filterpatroon in de kleur rood te knipperen
(alleen wanneer de BRITA hendel in de filterstand staat). Het filterpatroon moet worden vervangen (hoofdstuk 4). De BRITA statusindicator moet worden gereset nadat de filterpatroon is vervangen.
Om de Statusindicator te resetten verwijdert u deze uit de hendel.
Druk beide knoppen tegelijkertijd in gedurende drie seconden
totdat het LED lampje groen, geel en rood knippert. Let erop dat u
beide knoppen tegelijk indrukt.
Plaats de BRITA Statusindicator op de goede plaats in de hendel
van de BRITA Dispenser (zie fig. 4). Let erop dat u de statusindicator in de juiste richting plaatst.

F Batterij vervangen
De batterij kan vervangen worden zonder dat eerder opgeslagen
instellingen van de BRITA Statusindicator verloren gaan.

2. Cartridge

Technische gegevens:
• Batterij: 1x CR2032 (verwijderbaar)
• levensduur van batterij: ca. 2 jaar

!

(fig. 5)
1x knipperen
Instelling waterhardheid (Hardness) A
Instelling filterpatroon (Cartridge) P 1000

2x knipperen
B
P 3000

Dompel de filterpatroon status indicator niet onder in water.

3x knipperen
C
A 1000

NEDERLANDS

6

3.3 Stap 3: De BRITA waterdispenser installeren
Voordat u de BRITA waterdispenser installeert, dient u eerst te controleren of u alle benodigde onderdelen compleet zijn. (zie fig. 6).

1.
12 mm-boor

!

Zorg dat u het juiste boorgereedschap tot uw beschikking
heeft voor uw speciale werkvlak of afdichtring. Zorg ervoor
dat het gebied onder de dispenser stabiel is, vooral wanneer
het werkvlak niet van hout is gemaakt. Controleer de benodigdheden voor het te boren materiaal, gebruik de juiste
boor en/of raadpleeg een vakspecialist.

Boor een gat (met een 12-mm bit) in het aanrecht waar u de BRITA
waterdispenser wilt installeren.
Installeer daarna de BRITA waterdispenser (zie fig. 6).
Plaats de afdichtring (2) op het gat en bevestig de BRITA waterdispenser (1) op zijn plaats met behulp van de klemplaat (4), de
pakking (3), de borgring (5) en de zeskantmoer (6).

3.4 Stap 4: Slangen aansluiten
2.

!
3.
4.
(fig. 6)

5.
6.

1. BRITA waterdispenser
2. Afdichtring
(Aanrecht)
3. Pakking
4. Klemplaat
5. Borgring
6. Zeskantmoer (7/16")
Begin met het zoeken naar een geschikte plaats om uw BRITA
waterdispenser dicht bij de gootsteen te installeren. We raden aan
de tapkraan naast de gootsteen op het werkvlak te installeren. Zorg
ervoor dat er voldoende ruimte is voor het P 1000 filterpatroon, de
twee slangen onder de gootsteen of het boorgat.
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We raden u aan eerst alle benodigde onderdelen vóór u
neer te leggen. Controleer vóór de installatie of u over een
extra 3/8-inch of 1/2-inch koudwatertoevoer beschikt, zodat
u de mypure P1 waterfilterset kunt aansluiten naast de
bestaande waterkraan. Aanbevolen voor installatie: inbussleutel (5 mm), 12 mm-boor.

Voor muurmontage (optioneel) hebt u nodig: twee schroeven
(diameter 5 mm) en, indien nodig, twee geschikte muurpluggen.
Volg onderstaande diagram (zie fig. 6) en voer de stappen in de
juiste volgorde uit.
A a) Sluit de koudwatertoevoer af.
b) Zorg ervoor dat de bestaande keukenkraan drukvrij is door de
hendel open te zetten

!

Er mag geen water uit de bestaande keukenkraan stromen!

c) Installeer het meegeleverde T-stuk!
d) Verwijder de bestaande 3/8" keukenkraanslang met binnendraad van de 3/8-inch koudwatertoevoer met buitendraad.
e) Sluit het T-stuk aan op de koudwatertoevoer.
a.	Breng de 3/8" pakking aan in de moer met binnendraad van
het meegeleverde T-stuk.
b.	Sluit dit uiteinde van het T-stuk aan op de koudwatertoevoer.
f) Sluit het T-stuk aan op de keukenkraan

OPMERKING

a.	Alleen voor keukenkranen met flexibele slangen:
Sluit de slang van de waterkraan aan op een van de twee
3/8-inch T-stukkoppelingen met buitendraad. Zorg hierbij
voor een correcte afdichting, waarbij de pakking al is
aangebracht op de bestaande keukenkraanslang. Deze
pakking is al geïntegreerd in de slang of een apart onderdeel, afhankelijk van het type keukenkraanslang.
b.	Alleen voor keukenkranen met knelkoppelingen
(voor keukenkranen met leidingen)
Sluit de leiding van de keukenkraan aan op een van de twee
3/8-inch T-stukkoppelingen met buitendraad. Gebruik de
bestaande knelkoppelingsmoer met afdichting (zoals eerder
gebruikt) en de leiding om de 3/8-inch keukenkraan aan te
sluiten op de 3/8-inch T-stukkoppeling met buitendraad.
B a) Breng de slang (1) op zijn plaats aan
b) Plaats de middelgrote (3/8") pakkingen in desbetreffende binnendraden van de twee slanguiteinden.
c) Sluit nu één uiteinde van de slang (1) aan op de inlaat van de
filterkop. Dit uiteinde is voorzien van een etiket met daarop
„IN“ (ingang) gemarkeerd met een pijl. Zorg ervoor dat de
pakking correct geplaatst is!
d) Sluit nu het andere uiteinde van de slang (1) aan op uw vrije
koudwatertoevoer/ geïnstalleerd T-stuk en zorg ervoor dat de
pakking goed op zijn plaats zit.

D a) Plaats de juiste pakking (3/8 inch) in het 3/8-inch uiteinde van
de slang (2) en sluit het 3/8-inch uiteinde van de slang (2) aan
op de uitlaat van de filterkop, die gemarkeerd is met de pijl
„OUT”.
b) Zorg ervoor dat alle aansluitingen goed zijn vastgedraaid. Draai
ze echter niet te strak vast.
c) Draai de koudwatertoevoer open

!

Het maximum aanhaalkoppel op G3/8" aansluitingen mag
niet meer bedragen dan 14 Nm! Alleen slangaansluitingen
voorzien van pakkingen (5) mogen worden gebruikt, omdat
slangen met conische schroefaansluitingen de filterkopaansluitingen beschadigen. Garantieclaims vervallen indien
andere aansluitingen worden gebruikt.

Bestaande
waterkraan

Als de 3/8" koppeling op de slang (1) niet op uw koudwatertoevoer past, dient u de meegeleverde adapter te gebruiken.
Met de mypure P1 set is een 1/2" adapter meegeleverd.
Zonodig kunt u bij uw lokale bouwmarkt ook adapters met
andere maten aanschaffen.

Slang 2:
800 mm

C a) Breng de slang (2) op zijn plaats aan.
b) Sluit het nauwe uiteinde met de pakking die al is aangebracht
in de slang (2) aan op de reeds geïnstalleerde BRITA waterdispenser (zie stap 3.3).
! 3/8" of
adapter
Slang 1:
800 mm

(fig. 7)

3/8”

3/8”

Koudwater
toevoer
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3.5 Stap 5: Filterpatroon aanbrengen (zie fig. 8)
A Verwijder beschermband (1). (zie fig. 8)
B Plaats het filterpatroon (4) verticaal in de filterkop (5). Zorg ervoor
dat de spoelslang van de filterkop aan de buitenkant zit.
C Draai de vergrendeling (3) tot u voelt dat hij in de goede stand
staat.

3.6 Stap 6 (optioneel): Ruimtebesparende
muursteun voor bevestiging van het
filterpatroon onder de gootsteen (zie fig. 9)

!

2.

Houd bij de montage rekening met de bouwmaten van het
apparaat, de buigradius van de slangen en de afmetingen
van de accessoires. Het systeem kan zowel verticaal als
horizontaal worden bediend. Als u gebruikmaakt van de
muursteun, monteer het systeem dan uitsluitend in verticale
positie.

3.

5.

A.

1.

1.
2.
B.

3.
4.

4.

(fig. 8)

!

Het filterpatroon kan alleen worden aangebracht als de vergrendeling open is. Zorg ervoor dat het filterpatroon correct
geplaatst is.

(fig. 9)
A Bevestig de muursteun op zijn plaats met de twee bijbehorende
schroeven en gebruik afhankelijk van het muurtype zo nodig ook
twee muurpluggen.
B Steek de filterkop (2) in de muursteun (1). Gebruik de bevestigingsgaten (4).
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3.7 Stap 7: Ingebruikname
Zorg ervoor dat alle stappen correct zijn uitgevoerd en alle
onderdelen zijn gemonteerd voordat u de dispenser in gebruik
neemt. Plaats een geschikte opvangbak voor het spoelwater
onder de filterpatroon.
A Draai de koudwatertoevoer open en controleer het systeem
nauwkeurig op lekkage.
B Draai de BRITA waterdispenser open en spoel het systeem
totdat het gefilterde water helder en zonder luchtbellen stroomt.
(Minstens 2 liter)

4 Het filterpatroon vervangen

!

Lees Belangrijke opmerkingen (hoofdstuk 8) vóór het vervangen van het filterpatroon. Na opslag en transport bij temperaturen onder 0°C moet het product eerst gedurende minimaal
24 uur in de open originele verpakking worden bewaard bij de
genoemde omgevingstemperaturen (hoofdstuk 6) voordat het
in gebruik mag worden genomen.

OPMERKING

Wanneer het maximale volume wordt bereikt of als het filterpatroon reeds 12 maanden in gebruik is, begint de LED van de BRITA
statusindicator in de kleur rood te knipperen om u eraan te herinneren dat het filterpatroon moet worden vervangen.

Het filterpatroon kan 90° worden gedraaid in de muursteun,
zodat hij eenvoudig kan worden verwijderd. Wanneer de
vergrendeling open is, wordt de watertoevoer naar het filterpatroon onderbroken en kan het water direct stromen vanuit
de waterinlaat naar de uitlaat."

De P 1000 vervangen (zie fig. 8):
A Open de vergrendeling (3).
B Plaats een geschikte opvangbak onder de spoelslang om het
spoelwater op te vangen. Open de spoelklep (2) en laat de druk
van het systeem af. Sluit de spoelklep weer (2).
C Verwijder het oude filterpatroon (4) uit de filterkop (5) – het
patroon zit stevig vast, waardoor u er stevig aan kunt trekken
zonder dat deze stuk gaat.
D Plaats het nieuwe filterpatroon (zie hoofdstuk 3.5).
E Sluit de vergrendeling (3).
F Reset de BRITA statusindicator (hoofdstuk 5).

G Draai de BRITA gemerkte hendel op uw BRITA Kraan open en
spoel het systeem totdat het gefilterde water helder en zonder
luchtbellen stroomt (minstens 2 liter).
U vervangt het P 3000 filterpatroon op dezelfde manier als het
P 1000 filter. Het P 3000 filterpatroon kan tot 3400 liter meegaan
bij instelling A, tot 1700 liter bij instelling B en tot 1100 liter bij
instelling C. Houd hier rekening mee wanneer u uw BRITA Kraan
statusindicator reset.

5 Onderhoud
Controleer het filtersysteem regelmatig op lekkage. Controleer
de slangen regelmatig op knikken. Slangen met knikken moeten
worden vervangen.

!

Lees vóór het vervangen van het filtersysteem eerst de
Technische Gegevens (hoofdstuk 6) en Belangrijke opmerkingen (hoofdstuk 8).

Maak de buitenkant van het filtersysteem regelmatig schoon met
een zachte, vochtige doek.

!

Gebruik geen schurende reinigingsproducten, oplosmiddelen
of bijtende schoonmaakmiddelen.

6 Technische gegevens van de P 1000 en
P 3000 filterpatroon
Werkdruk

2 bar tot max. 8,6 bar

Waterinlaattemperatuur

4°C tot 30°C

Omgevingstemperatuur
voor

4°C tot 40°C

gebruik
opslag/transport

-20°C tot 50°C

Capaciteit tot carbonaathardheid 10 °dH bij
instelling "A"

P 1000

1200 liter

P 3000

3400 liter

Capaciteit vanaf carbonaathardheid 10 tot
17 °dH bij instelling ""B""

P 1000

600 liter

P 3000

1700 liter

Capaciteit vanaf carbonaathardheid 17 tot
24 °dH bij instelling "C"

P 1000

400 liter

P 3000

1100 liter
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Drukverlies bij nominale servicedoorstroming
Gewicht (droog/nat)

0,25 bar

P 1000

1,0 kg/1,6 kg

P 3000

1,8 kg/2,8 kg

P 1000 119 mm/108 mm/265 mm
Filtersysteem (filterkop met
filterpatroon) P 3000 117 mm/104 mm/417 mm

Afmetingen
(breedte/
diepte/hoogte)

Filterpatroon

P 1000 108 mm/108 mm/259 mm
P 3000 104 mm /104 mm/410 mm

P 1000 137 mm/130 mm/265 mm
Inbouwmaten (verticale
stand met
wandmontagesteun)
P 3000 137mm/128mm/417mm
Werkstand

Horizontaal en verticaal

Aansluiting watertoevoer

G3/8 inch

Aansluiting waterafvoer

G3/8 inch
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7 Probleemoplossingen
A Geen doorstromend water
Probleem: Wateringang gesloten.
Oplossing:	Open de wateringang bij de stroomopwaarts geplaatste
afsluitklep of via het sluiten van vergrendeling (3) op
filterkop (2).
B Geen of weinig waterdoorstroming ondanks de open
wateringang
Probleem: Te lage druk op de waterleiding
Oplossing:	Controleer waterdruk. Als de storing blijft, controleer
dan het filtersysteem en het filterpatroon en vervang
deze indien nodig.
Probleem:	Filterkop niet gemonteerd in de richting van de
waterstroom / slangen verkeerd aangesloten.
Oplossing:	Demonteer de filterkop en slangen en installeer ze in
de richting van de waterstroom (hoofdstuk 3.4).
C Lekkage
Probleem: Schroefverbindingen niet correct gemonteerd.
Oplossing:	Controleer waterdruk. Controleer alle schroefverbindingen en monteer ze zoals beschreven hoofdstuk 3.4.
D LED knippert niet
Probleem: Batterij is niet juist geplaatst of is uitgeput.
Oplossing: 	Controleer of batterij juist geplaatst is. Indien
noodzakelijk, vervang batterij.
Probleem: Batterij is leeg.
Oplossing: Vervang batterij.

III. Belangrijke opmerkingen

8 Belangrijke opmerkingen
Bescherm het P 1000 waterfilterpatroon tegen direct zonlicht en
mechanische beschadigingen. Monteer de waterfilterset niet in de
nabijheid van warmtebronnen en open vuur. Er moet een afsluitklep
worden gemonteerd vóór de ingangslang van het filtersysteem. Als
de waterdruk groter is dan 8,6 bar, moet er een drukreduceerklep
vóór het filtersysteem worden geïnstalleerd. De mypure P1 waterfilterset is uitsluitend geschikt voor huishoudelijk gebruik.
Alleen water van drinkwaterkwaliteit mag worden gebruikt voor
waterconsumptie via het BRITA waterfiltersysteem. Het BRITA
waterfiltersysteem is uitsluitend geschikt voor gebruik van koud
water waarvan de temperatuur overeenkomt met de temperatuur
die is vermeld in hoofdstuk 6. Water dat microbiologisch onveilig of
van onbekende kwaliteit is, mag niet zonder voldoende ontsmetting
worden gebruikt.
Als u een lagedrukboiler hebt, moet u ervoor zorgen dat u de P 1000
uitsluitend aansluit op de koudwatertoevoer met de haakse kraan en
niet op de lagedrukboiler.
Ongeacht de waterkwaliteit moet u hiervoor roestvrijstalen keukengerei of ketels met roestvrijstalen verwarmingselementen gebruiken. Dit
is met name van belang voor personen die gevoelig zijn voor nikkel.

Eerst filteren, dan koken
Als er officiële regels gelden voor het koken van kraanwater, dient
u het filtersysteem buiten gebruik te stellen. Wanneer de eis om
kraanwater te koken niet meer geldt, moet de filterpatroon worden
vervangen en de moeten de aansluitingen worden schoongemaakt.

Hygiëne is goud waard
•	Met het oog op een perfecte hygiëne heeft de inhoud van het
filterpatroon een speciale behandeling met zilver ondergaan.
Hierdoor is het mogelijk dat een zeer kleine hoeveelheid zilver aan
het water wordt afgegeven, die echter voor uw gezondheid geen
enkel gevaar oplevert. Deze hoeveelheid voldoet aan de richtlijnen van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), waarin de
normen voor drinkwater voor menselijk gebruik zijn vastgelegd.
•	In het algemeen wordt het aanbevolen om het kraanwater te
koken voor bepaalde groepen gebruikers, zoals baby's of personen met een zwak immuunsysteem. Dit advies geldt ook voor
gefilterd water.
•	Bij mensen met een nieraandoening of dialysepatiënten kan door
het filterproces een lichte stijging van de kaliumwaarden optreden.
• Het waterfiltraat is geclassificeerd in categorie 2 volgens EN 1717.

Optimaal gebruik
•	BRITA raadt aan het filtersysteem niet voor langere tijd ongebruikt
te laten. Als het BRITA mypure P1 waterfiltersysteem enkele
dagen (2 tot 3 dagen) buiten gebruik is geweest, raden wij u aan
het filtersysteem te spoelen met het volume X dat in de tabel
hieronder staat aangegeven. Bij stilstandperioden langer dan 4
weken, moet het filter worden gespoeld met volume Y of anders
worden vervangen. Denk er ook aan dat de maximale gebruiksperiode van de filterpatroon 12 maanden bedraagt.
Spoelvolume X na 2-3 dagen stilstand
P 1000
P 3000
Spoelvolume Y na 4 weken stilstand

Spoelvolume
2 Litres
3 Litres
Spoelvolume

P 1000

20 liter

P 3000

30 liter

• De filterset mag niet worden geopend of gedemonteerd tijdens
gebruik.
Het filterpatroon mag niet worden geopend. De filterset is ontworpen voor een gebruiksduur van 10 jaar vanaf de installatiedatum.
BRITA gefilterd water is bedoeld voor consumptie. Gebruik het
binnen 1-2 dagen.

Gevoelig voor kalium?
Het filterproces kan een kleine stijging van de kaliumwaarden
veroorzaken. Eén liter BRITA gefilterd water bevat echter minder
kalium dan bijvoorbeeld een appel. Als u aan een nieraandoening
lijdt en/of een speciaal kaliumdieet moet volgen, raden wij u aan
eerst uw arts te raadplegen voordat u het waterfilter gaat gebruiken.

Natuurlijke sporen
Zoals elk natuurproduct kan de inhoud van de P 1000 onderhevig
zijn aan natuurlijke variaties. Hierdoor kan een geringe afbrokkeling
van kleine koolstofdeeltjes ontstaan, die u als zwarte deeltjes in het
gefilterde water kunt aantreffen. Deze deeltjes zijn niet schadelijk
voor uw gezondheid. Als u een deeltje inslikt, zal uw lichaam het
deeltje niet afbreken en via natuurlijke weg uitscheiden. Wanneer
u koolstofdeeltjes ziet, raadt BRITA u aan het P 1000 filterpatroon
zolang te spoelen tot de zwarte deeltjes zijn verdwenen.
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IV. BRITA®, gegarandeerde kwaliteit en tevredenheid

De BRITA servicehotline staat voor u klaar

Correcte afvoer van de BRITA Kraan
statusindicator

Hebt u nog vragen over uw BRITA product? Of wilt u meer weten over
waterfiltratie? Bel ons! De contactgegevens van de BRITA klantenservicedienst voor uw regio treft u aan naast de code voor uw land op de
achterzijde van dit boekje.

Elke BRITA statusindicator heeft een gebruiksduur van ongeveer 5 jaar. Aan het einde van
de gebruiksperiode moet de indicator worden
afgevoerd conform de geldende voorschriften en
wettelijke regels.

Uw beste waterwebsite: www.brita.net

Uitsluiting van aansprakelijkheid
BRITA accepteert geen aansprakelijkheid voor welke schade of
gevolgschade dan ook die te wijten is aan het onjuiste gebruik van het
product.

BRITA recycling: milieuvriendelijk
Met het oog op onze gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het milieu, kunt u uw gebruikte
P 1000 filterpatronen bij diverse BRITA dealers
inleveren.
Voor meer over BRITA en details over recycling,
kijk op www.brita.net.
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Online registreren van uw product
Profiteer van de online registratie van uw product. Meer informatie
over dit onderwerp en uw registratiecode vindt u in de brochure bij uw
mypure P1 Set.

100% tevreden: de BRITA garantie
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Wij vertrouwen erop dat dit BRITA product zal
voldoen aan uw verwachtingen ten aanzien van
kwaliteit en prestaties. Voldoet ons product echter
niet aan uw verwachtingen, dan dient u het binnen
30 dagen na de aankoopdatum aan ons te retourneren, waarna wij u de aankoopprijs terugbetalen.
U hoeft alleen maar het product met uw aankoop(of ontvangst-) bewijs naar onze Klantenservice
voor uw land (zoals vermeld op de achterkant van
dit boekje) te sturen. Vermeld ook de reden van uw
ontevredenheid, en uw telefoon- en banknummer.

Bent u op zoek naar de dichtstbijzijnde BRITA leverancier? Wilt u nadere
informatie over BRITA producten? Of misschien over het bedrijf BRITA?
Wilt u maximaal voordeel halen uit een van de serviceaanbiedingen van
BRITA? De nieuwste informatie, gebruikerstips, prijsvragen en heerlijke
koffie- en theerecepten vindt u 24 uur per dag op www.brita.net

Kwaliteit gewaarborgd door meer dan
40 jaar ervaring
Al meer dan 40 jaar staat BRITA garant voor
continue innovatie en optimale kwaliteit in de ontwikkeling van waterfiltratieoplossingen. De hoge
kwaliteitseisen van BRITA worden gestaafd door
middel van strenge interne en externe kwaliteitscontroles. Het gerenommeerde onafhankelijke
testinstituut TÜV SÜD inspecteert regelmatig of
de kwaliteit van de waterfilters en filterpatronen
voor huishoudelijk gebruik gelijk blijft. TÜV SÜD
certificeert de levensmiddelenkwaliteit van de
BRITA w
 aterfilters en filterpatroon conform de
Duitse en Europese wetgeving.

