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Hướng dẫn sử dụng

  I.Chúc mừng bạn đã mua bình lọc nước để bàn BRITA Fill&Serve.
 
Cảm ơn bạn đã chọn sản phẩm có chất lượng BRITA.  Với công nghệ cải 
tiến và kết cấu rắn chắc của đĩa lọc Brita giúp loại bỏ đáng kể nguyên tố 
clo và những tạp chất ảnh hưởng đến mùi vị của nước. Bây giờ bạn có 
thể tận hưởng bình lọc nước để bàn Fill&Serve mới có vị ngon ngọt tự 
nhiên cho bạn cảm giác sảng khoái. 

  II. Chất lượng ngay từ ban đầu

1. Vệ sinh và bảo quản bình lọc:
Trước khi sử dụng lần đầu tiên bạn nên rửa sạch bình lọc nước để bàn 
Fill&Serve. Thường xuyên rửa bình lọc Fill&Serve bằng tay hoặc bằng 
máy rửa chén (tối đa 50°C) ít nhất mỗi lần cho một tuần vơí xà phòng 
nhẹ. 
Tháo các thành phần của bình lọc ra trước khi cho vào máy rửa chén. 
Lau sạch nắp có chỉ báo điện tử Ghi Nhớ Brita Memo (2) chỉ bằng tay, 
không dùng miếng cọ rửa có bề mặt gây trầy xước. 
Trước khi làm sạch bình, phải tháo đĩa lọc (6) MicroDisc ra và đặt ở nơi 
sạch sẽ trong quá trình vệ sinh. Để đạt được hiệu quả vệ sinh tối ưu 
nhất, mỗi tuần chúng tôi khuyên bạn nên thả đĩa lọc MicroDisc trong 1 
ly sạch rồi chế nước sôi lên. Nếu đĩa lọc MicroDisc nổi trên bề mặt dùng 

chiếc muỗng (thìa) để giữ cho đĩa lọc MicroDisc chìm dưới đáy ly. Sau 5 
phút lắp đĩa lọc MicroDisc vào lại bình lọc. Nên rửa tay sạch sẽ trong khi 
lắp đặt.

2. Xử lý đĩa lọc MicroDisc
Hình a) Trước khi sử dụng đĩa lọc MicroDisc lần đầu tiên, cho vòi nước 
chảy qua 2 mặt của đĩa lọc trong khoảng 30 giây để làm sạch kỹ và loại 
bỏ bụi than hoạt tính còn dính trên đĩa lọc. Đĩa lọc đã được kích hoạt khi 
bạn đổ nước vào bình lọc lần đầu tiên. Brita khuyên người dùng nên đổ 
nước lọc lần đầu tiên đi. Đến lần lọc thứ hai, đĩa lọc đã sẵn sàng để sử 
dụng.

3. Lắp đĩa lọc MicroDisc
Hình b) Vặn phễu lọc ngược chiều kim đồng hồ để tháo ra khỏi bình 
Hình c) Tháo nắp giữ đĩa lọc ra (7)
Hình d) Lắp đĩa lọc MicroDisc vào giá đỡ đĩa lọc
(5) Vặn chặt nắp của đĩa lọc MicroDisc rồi lắp phễu lọc vô bình.

4. Cách đổ nước vào bình:
Hình e) Đổ nước máy vào phễu lọc. Nước trong phễu sẽ tự động lọc và 
chảy xuống bình lọc.
Hình f ) Đậy nắp chặt trước khi dùng để tránh nước chưa được lọc bị 
chảy ra ngoài phễu.
Hình g) Tận hưởng nguồn nước lọc tươi mát từ bình lọc.

5. Cài đặt chỉ báo điện tử Ghi Nhớ Brita Memo để nhắc nhở thời gian 
cần thay đĩa lọc MicroDisc
Một đĩa lọc MicroDisc có thể lọc lên đến 150 lít nước. Để đảm bảo hiệu 
suất lọc và vệ sinh tối ưu nhất, Brita khuyến nghị người dùng nên thay 
thế đĩa lọc MicroDisc mỗi tháng một lần. Chỉ báo điện tử Brita Memo (1) 
nhắc bạn thời gian tốt nhất cần thay đĩa lọc. Sau khi lắp đĩa lọc Micro-
Disc mới vào, ấn nút "START" cho đến khi đồng thời bốn thanh xuất 
hiện hai lần. Chấm nhỏ nhấp nháy ở bên dưới góc phải cho biết chỉ báo 
điện tử "Memo" đang hoạt động. Khi cả bốn thanh cùng biến mất và 
màn hình trống bắt đầu nhấp nháy trên bảng điện tử là đến lúc nên 
thay đĩa lọc.   

III. Thông tin quan trọng

Bình lọc nước để bàn Fill&Serve chỉ dùng để lọc nước máy đã qua xử lý 
từ nhà máy lọc nước địa phương. Về căn bản, nước máy phải đạt được 
những tiêu chuẩn chất lượng quy định về an toàn. Trong trường hợp cơ 
quan quản lý nước đưa ra chỉ thị cần phải đun sôi nước để uống, thì 
cũng sẽ áp dụng đối với nước lọc Brita. Và khi chỉ định này không còn 
áp dụng nữa thì chỉ cần vệ sinh sạch bình rồi gắn đĩa lọc MicroDisc vào. 
Đối với một số nhóm người (ví dụ như trẻ nhỏ hay những người có hệ 
thống miễn dịch kém), chúng tôi khuyến nghị nên đun sôi nước cho dù 
là nước có được lọc hay không.

Nước lọc Brita cũng là một loại thực phẩm dễ hư hỏng, chỉ sử dụng cho 
người; tốt nhất nên tiêu thụ nước lọc trong bình nước để bàn Fill&Serve 
trong vòng một ngày.

Nên bảo quản bình trong tủ lạnh, tránh ánh nắng trực tiếp. Brita 
khuyên bạn nên thay thế đĩa lọc MicroDisc nếu bình lọc không được sử 
dụng trong một thời gian dài. Để đạt được hiệu suất lọc ổn định, bạn 
luôn nên châm nước vào bình để lọc thường xuyên tránh để đĩa lọc quá 
khô.

Ở một số nơi, hệ thống lọc nước có chứa những hạt thô có thể làm cho 
dòng chảy lọc yếu đi đáng kể. Trong trường hợp đó, bạn nên thay đĩa 
lọc MicroDisc thường xuyên hơn.
Brita khuyên bạn nên dùng hệ thống lọc có lõi lọc MAXTRA chẳng hạn 
để pha trà hay cà phê hoặc để bảo vệ thiết bị đun nấu bị đóng cáu cặn. 
Do thường xuyên tiếp xúc với nguồn nước máy có chứa vôi, các thiết bị 
đun có thể bị đóng cặn vì vậy người sử dụng nên dùng dung dịch axit 
citric thông thường để làm sạch.

Cẩn thận lau sạch ngay những thức ăn có màu (như mù tạc hay sốt cà 
chua) còn dính trên bình.
Không nên rửa bình Fill&Serve cùng với đồ sành sứ có dính những thức 
ăn có màu để tránh việc đổi màu cho bình lọc.
Luôn bảo quản đĩa lọc thay thế MicroDisc ở nơi mát mẻ, khô ráo và 
được đậy kín.
Sau khi dùng hết thời hạn của thiết bị điện tử của đĩa lọc MicroDisc, 
người sử dụng nhớ loại bỏ theo quy trình hiện hành.
Để lấy thiết bị điện tử Ghi Nhớ BRITA Memo ra khỏi nắp (chỉ cho mục 
đích vứt bỏ), chỉ cần để tuốc - nơ- vít vào khe của góc thiết bị rồi bật nó 
lên. 
Vứt bỏ đĩa lọc MicroDisc đã sử dụng như rác thải thông thường.
Vứt bỏ bình lọc để bàn theo quy định của địa phương. 

Miễn trừ trách nhiệm
BRITA sẽ không chịu bất cứ trách nhiệm nào cho việc hư hỏng nếu 
người sử dụng không làm theo hướng dẫn.
Để biết thêm thông tin, vui lòng vào trang 
www.binhlocnuoconline.com


