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2. Lid
3. MAXTRA+ Universal cartridge
4. Funnel
5. Jug / Tank
6. Tap spout

VN  1. Memo thông báo thay đổi bộ lọc
2. Nắp
3. MAXTRA + Bộ lọc phổ thông
4. Phểu lọc
5. Bình chứa
6. Vòi



I. Chúc mừng bạn đã sử dụng bình lọc nước BRITA mới với công 
nghệ MAXTRA+ Universal! 
Cảm ơn bạn đã chọn sản phẩm chất lượng BRITA để có nguồn nước 
lọc sạch hơn với vị ngon thuần khiết hơn.
MAXTRA+ Universal là chìa khóa cho nguồn nước lọc sạch hơn với vị 
ngon thuần khiết hơn.
Công nghệ BRITA MicroFlow đảm bảo khả năng lọc nước mạnh hơn rất 
nhiều:
     • Những hạt Micro Carbon được làm từ than gáo dừa tự nhiên. Nhờ 
có công nghệ MicroFlow BRITA các tạp chất làm ảnh hưởng đến mùi vị 
của nước như clo sẽ được hấp thu và bị chặn lại trong hàng triệu lỗ nhỏ 
li ti bên trong hạt Micro Carbon của lõi lọc một cách hiệu quả. 
    • Những hạt nhựa trao đổi ion đảm bảo giảm thiểu đáng kể cặn vôi  
và được chứng minh giúp tăng tuổi thọ cho các thiết bị gia dụng 
     • Hấp thụ hiệu quả các tạp chất kim loại (có thể tồn tại trong hệ thống 
ống nước trong nhà) như chì và đồng . Giúp nước uống sạch hơn với vị 
ngon hơn đối với thức uống nóng hay lạnh và để nấu ăn. Các chất gây 
ô nhiễm hoặc các tạp chất khác được loại bỏ hoặc giảm đi rất nhiều.

MAXTRA+ Universal FlowControl: lọc hoàn hảo
MAXTRA+ Universal FlowControl đảm bảo thời gian lọc hoàn hảo cho 
kết quả lọc tốt nhất bằng sự kết hợp lý tưởng của lõi lọc MAXTRA+ 
Universal và phễu của bình lọc nước BRITA.
Tuổi thọ của lõi lọc MAXTRA+ Universal
Tuổi thọ lõi lọc MAXTRA+Universal phụ thuộc vào chất lượng nước của 
địa phương, chẳng hạn như độ cứng của nước.
Lõi lọc MAXTRA+ Universal có thể lọc lên đến 100 lít (?) trong một khu 
vực có nước cứng (chủ yếu dựa trên độ cứng cacbonat từ 12 ° đến 
14,5° độ cứng Đức).
Để đảm bảo hiệu suất tối ưu, bạn nên thay đổi lõi lọc MAXTRA+ 
Universal mỗi bốn tuần một lần. Để nhắc bạn về việc thay lõi lọc tiếp 
theo, bình lọc  nước BRITA của bạn được trang bị một chỉ báo thông 
minh nhắc nhở thay thế lõi lọc.

Hơn 50 năm kinh nghiệm là một sự đảm bảo về chất lượng
Trong hơn 50 năm qua, BRITA đại diện cho sự cải tiến không ngừng và 
chất lượng cao nhất trong việc phát triển các giải pháp lọc nước. Để 
chứng minh cho các yêu cầu cao về chất lượng tại 
BRITA đều có kiểm soát chất lượng nội bộ và bên 
ngoài rất nghiêm ngặt. Tổ chức giám định độc lập và 
nổi tiếng TÜV SÜD thường xuyên kiểm soát bình lọc và 
lõi lọc gia dụng nhằm đảm bảo tính nhất quán về chất 
lượng. TÜV SÜD chứng nhận chất lượng dùng trong 
thực phẩm đối với bình lọc nước BRITA và lõi lọc 
MAXTRA+ Universal theo pháp chế của Đức và Châu 
Âu.

Tái chế BRITA: cho môi trường của chúng ta
Tất cả các bộ lọc MAXTRA+ Universal hết hạn đều có thể tái chế 100%.
Để thuận tiện cho bạn, BRITA có một chương trình tái
chế bán lẻ rộng lớn. Để đảm bảo tác động hạn chế đối
với môi trường, BRITA đảm bảo sử dụng lại toàn diện
và cẩn thận tất cả các vật liệu cơ bản.
Bạn hãy tìm hiểu thêm thông tin về chủ đề tái chế 
BRITA tại www.brita.co.uk hoặc liên hệ với nhóm chăm 
sóc khách hàng BRITA. Bạn hãy tìm chi tiết địa chỉ trên 
trang phía sau.

II. Chất lượng ngay từ đầu
Để đảm bảo rằng bạn nhận được kết quả tốt nhất từ lõi lọc nước BRITA 
của bạn, vui lòng làm theo hướng dẫn cẩn thận.

1.1.Hướng dẫn vệ sinh bình lọc nước BRITA mới của bạn trước khi 
sử dụng lần đầu và mỗi lần thay đổi lõi lọc
Phễu và bình 
Máy rửa chén: nhiệt độ an toàn (tối đa 50°C).
Nếu bình lọc nước BRITA của bạn đã tiếp xúc với thực phẩm có khả 
năng gây ra sự đổi màu (ví dụ: cà chua nước sốt cà chua, mù tạt), hãy 
làm sạch bình lọc nước BRITA của bạn. Để tránh sự đổi màu có thể xảy 
ra với bình lọc, đừng rửa bình lọc chung với đồ sành sứ bẩn có chứa 
những thực phẩm gây ra sự đổi màu đó trong máy rửa chén 
Nếu bạn sở hữu bình lọc nước model fill&enjoy Fun, hãy vệ sinh bình 
lọc chỉ bằng tay với nước lạnh hoặc nước ấm.
Nắp có chỉ báo đèn Thông Minh BRITA Smart Light A1
Trước khi vệ sinh nắp với máy rửa chén, vui lòng tháo BRITA Smart
Light khỏi nắp bằng cách xoay nó ngược chiều kim đồng hồ.
Không được rửa BRITA Smart Light trong máy rửa chén. Sau khi tháo
rời, làm sạch BRITA Smart Light bằng vải mềm và ẩm. Sau khi vệ sinh
nắp, chỉ cần lắp BRITA Smart Light trở lại vào nắp bằng cách xoay nó
theo chiều kim đồng hồ. A2

Loại nắp có chỉ báo đồng hồ BRITA Meter  B
Trước khi vệ sinh nắp trong máy rửa chén, hãy tháo Đồng hồ BRITA 
METER khỏi nắp. Nhấn hai gọng trên mỗi bên của đồng hồ BRITA và 
nghiêng đồng hồ BRITA trở lại nắp đậy tay cầm để gỡ ra hoàn toàn. 
Không được rửa BRITA Meter trong máy rửa chén. Vệ sinh BRITA 
Meter khi đã được tháo bằng tay.

Loại nắp có chỉ báo Ghi Nhớ BRITA Memo S không thể tháo rời 
hoặc chỉ báo Lịch  BRITA Calendar  T
Nắp không được rửa trong máy rửa chén. Vệ sinh nắp bằng tay.

Bình lọc BRITA có vòi  C
Nên rửa bình lọc qua vòi nước ấm, bạn có thể lau sạch bên trong bình 
bằng bông gòn cotton hoặc vải mềm. Vòi có thể dễ dàng tháo rời bằng 
cách vặn nắp ra dưới cần gạt và sau đó làm sạch vòi và các bộ phận.

Vui lòng sử dụng chất tẩy rửa nhẹ, không có tính ăn mòn.  Để làm sạch 
cặn cho nắp, Đồng hồ BRITA và Chỉ báo đèn thông minh Smart Light, 
dùng dung dịch khử cặn gốc axit citric thông thường cho đồ gia dụng.

2. Chuẩn bị lõi lọc MAXTRA+ Universal   D
Đổ đầy nước sạch vào bình. Tháo vỏ bọc bảo vệ khỏi lõi lọc MAXTRA+ 
Universal (Lưu ý: lõi lọc MAXTRA+ Universal mới có thể bị ẩm do quá 
trình xử lý hơi nước). Nhúng lõi lọc MAXTRA+ Universal vào nước lạnh 
và lắc nhẹ để loại bỏ bọt khí. Tháo lõi lọc MAXTRA+ Universal và loại 
bỏ nước đã sử dụng.

3. Lắp lõi lọc MAXTRA+ Universal  E
Chèn phễu vào bình. Đặt lõi lọc MAXTRA+ Universal vào phần rỗng của 
phễu và đẩy xuống cho đến khi nó được lắp chặt vào đúng vị trí.

4. Đổ đầy bình đựng nước BRITA
Cách đổ đầy nước phụ thuộc vào các đặc tính tùy vào đặc điểm trên 
nắp của kiểu bình lọc nước BRITA của bạn. Nước trong phễu được tự 
động lọc và chảy vào bình.
Các thể loại nắp
Bình lọc nước BRITA với chức năng tự động đổ qua nắp
Nếu bình lọc nước BRITA của bạn có chỉ báo đồng hồ BRITA METER, 
vui lòng xoay mặt sau của nắp và lắp đồng hồ BRITA METER vào nắp. 
Đặt móc dưới nút “BẮT ĐẦU” vào trong cụm lắp ráp của nó trong nắp. 
Nghiêng đồng hồ BRITA về phía trước cho đến khi nó “nhấp” vào đúng 
vị trí. F
Gài nắp vào bình và ấn xuống về phía tay cầm. G
Đổ đầy bình lọc BRITA của bạn trực tiếp dưới vòi nước. Dòng nước 
máy kích hoạt chức năng tự động đổ qua nắp. Việc đổ qua nắp sẽ tự 
động đóng lại khi nước được đổ đầy ở mức tối đa. H
Bình lọc nước BRITA với nắp lật phía trên   I
Cẩn thận ấn vào nắp bình cho đến khi khớp vào đúng vị trí. Mở nắp lật 
và đặt dưới vòi nước. Đổ đầy bình lọc BRITA của bạn trực tiếp dưới vòi 
nước.
Bình lọc nước BRITA không có nắp lật phía trên  J
Tháo nắp và lấy nước vào phễu. Lắp nắp vào bình cho khớp vào vị trí.

5. Kích hoạt lõi lọc MAXTRA+ Universal  K
Lõi lọc MAXTRA+ Universal phải được kích hoạt với hai lần đầu tiên.
Đổ hai lần đầu tiên đi hoặc sử dụng nước cho cây trồng của bạn.
Với lần đổ đầy nước thứ ba lõi lọc MAXTRA+ Universal đã sẵn sàng để 
sử dụng - bạn sẽ tận hưởng nước sạch hơn, với vị ngon thuần khiết hơn 
với bình lọc BRITA.
Trong trường hợp các hạt than được giải phóng, hãy rửa phễu và lắp lại 
bộ lọc. Để biết thông tin chi tiết về hạt than, vui lòng xem đoạn “Dấu vết 
tự nhiên” trong “Ghi chú quan trọng”.

6. Điều chỉnh chỉ báo thay lõi lọc
Thiết bị báo thay lõi lọc của bình lọc BRITA sẽ nhắc bạn khi bạn cần 
thay đổi lõi lọc MAXTRA+ Universal. Thiết bị nằm trên nắp của bình lọc 
nước BRITA của bạn. BRITA khuyến nghị thay lõi lọc MAXTRA+ 
Universal của bạn ít nhất bốn tuần một lần để đảm bảo hiệu suất lọc.

Bình lọc nước BRITA với chỉ báo đèn thông minh BRITA Smart 
Light  L
BRITA Smart Light đảm bảo rằng bạn có thể tận hưởng nước sạch hơn, 
với vị ngon thuần khiết hơn. Được phát triển độc quyền cho các loại 
bình lọc nước BRITA thế hệ mới sử dụng công nghệ mới nhất,  theo dõi 
hiệu suất lọc và đưa ra thông báo thay lõi lọc để đạt hiệu suất tối ưu. Sử 
dụng cảm biến thông minh, nó không chỉ đo thời gian kể từ khi thay đổi 
lõi lọc cuối cùng mà còn tính đến khối lượng nước đã được lọc. Trước 
khi sử dụng lần đầu tiên và sau mỗi lần thay đổi lõi lọc MAXTRA+ 
Universal, nhấn nút khởi động lại đèn LED trong khoảng 5 giây M cho 
đến khi đèn LED nhấp nháy ba lần N . Bình lọc nước của bạn bây giờ 

đã sẵn sàng để sử dụng.
Trong mọi lần sử dụng nước, BRITA Smart Light sẽ nhắc bạn liệu đã 
đến lúc thay lõi lọc thông qua các đèn có màu khác nhau hay chưa.
Đèn xanh lục: lõi lọc MAXTRA+ Universal có hiệu suất tối ưu.
Ánh sáng màu vàng: đã gần đến lúc thay thế lõi lọc của bạn.
Ánh sáng màu đỏ: xin vui lòng thay đổi lõi lọc của bạn. Điều này sẽ xảy 
ra sau 4 tuần hoặc 100L nước.
Bạn có thể theo dõi trạng thái của hiệu suất lọc bất cứ lúc nào. Đơn giản 
chỉ cần nhấn vào BRITA Smart Light để xem trạng thái thực tế.  M   N

Bình lọc nước BRITA với đồng hồ BRITA Meter  O
Luôn luôn tận hưởng nước sạch hơn, với vị ngon thuần khiết hơn, nhờ 
vào đồng
hồ BRITA thông minh - được phát triển độc quyền cho MAXTRA+
Universal. BRITA Meter theo dõi hiệu suất lọc và cho biết tuổi thọ lõi lọc 
còn lại.Hệ thống đo lường 3 chiều theo dõi lượng nước đã được lọc, 
chất lượng nước (độ cứng) và thời gian lọc.
 Sau khi kích hoạt lõi lọc MAXTRA + Universal, hãy tháo màng bảo vệ
khỏi màn hình BRITA Meter và nhấn nút “START” trong khoảng sáu
giây cho đến khi tất cả bốn thanh xuất hiện trên màn hình. Nhả nút ngay 
khi màn hình bắt đầu nhấp nháy. P
Miễn là màn hình của bạn hiển thị “O.K.” lõi lọc MAXTRA+ Universal sẽ 
lọc với hiệu suất tối ưu.Phần trăm trong mỗi thanh màn hình của bạn 
cho biết dung lượng còn lại của lõi lọc MAXTRA+ Universal. Giọt nước 
nhấp nháy từ trên xuống dưới cho biết một quá trình xử lý tích cực lọc 
đang tiến hành.  Nếu lõi lọc rỗng có biểu tượng "NEW" nhấp nháy, bây 
giờ bạn nên thay lõi lọc MAXTRA+ Universal. Q

Bình lọc nước BRITA có chỉ báo ghi nhớ  Memo  R  S
BRITA Memo nhắc bạn thay đổi lõi lọc MAXTRA + Universal mỗi bốn 
tuần một lần. Sau khi kích hoạt lõi lọc MAXTRA+ Universal, hãy tháo 
màng bảo vệ khỏi màn hình Ghi nhớ và nhấn nút “START” cho đến khi 
tất cả bốn thanh xuất hiện trên màn hình và nhấp nháy hai lần. Một dấu 
chấm nhỏ nhấp nháy ở góc dưới cùng bên phải của màn hình hiển thị 
chỉ báo BRITA MEMO đang hoạt động. Mỗi thanh tiêu biểu cho thời gian 
lọc xấp xỉ là một tuần.
Thời gian sử dụng bộ lọc MAXTRA+ Universal được đề xuất trong bốn 
tuần bằng bốn vạch hoặc 100%. Sau mỗi tuần, một thanh sẽ biến mất 
để hiển thị tuổi thọ còn lại của bộ lọc MAXTRA+ Universal. Thay lõi lọc 
MAXTRA+ Universal khi tất cả các thanh đều biến mất và mũi tên bắt 
đầu nhấp nháy.

Bình lọc nước BRITA có chỉ báo Lịch  T
Lịch BRITA Calendar cho bạn biết ngày cần thay lõi lọc tiếp theo. Sau 
khi kích hoạt lõi lọc MAXTRA+ Universal đặt ngày của lần thay tiếp theo 
trong Lịch
BRITA. Mặt số bên trái hiển thị ngày của tháng, tay phải hiển thị tháng.
Xoay hai mặt số sang trái hoặc sang phải và đặt ngày cho lần thay đổi
lõi lọc MAXTRA+ Universal tiếp theo. Vì lý do không gian, không phải
tất cả các ngày từ 1 đến 31 đều có thể được chọn trên mặt số bên trái.
Chỉ cần chuyển sang số tiếp theo.

7. Thay đổi lõi lọc MAXTRA + Universal  U
Lấy lõi lọc MAXTRA + Universal ra. Thực hiện theo các hướng dẫn cho
“Chất lượng ngay từ đầu” từ bước 1 đến bước 6.

III. Ghi chú quan trọng
Không để bình lọc nước BRITA tiếp xúc trực tiếp với ánh sáng mặt trời. 
Cất giữ bình lọc nước BRITA của bạn cách xa các yếu tố làm nóng, ví 
dụ: lò nướng, máy pha cà phê. Bảo quản bình lọc nước BRITA của bạn 
ở nơi râm mát.
Nước lọc BRITA chỉ để dành riêng cho người. Đây là thực phẩm dễ hư 
hỏng và vì thế hãy nên tiêu thụ nước lọc trong vòng 1 ngày.
Đảm bảo rằng bạn có sẵn lõi lọc MAXTRA+ Universal mới để thay thế.
BRITA khuyến nghị nên giữ bộ lọc MAXTRA+ Universal của bạn trong 
bao bì gốc ở nơi khô ráo và thoáng mát.
Trong suốt thời gian tồn tại của bình lọc nước BRITA, bạn có thể nhận 
thấy vôi đóng cặn trên nắp. Điều này do thực tế là khi luôn tiếp xúc với 
nước chưa được lọc có chứa độ cứng của cacbonat (cặn vôi). BRITA 
khuyến cáo rằng bạn lau chùi và làm sạch cặn vôi trên nắp, chỉ báo Đèn 
Thông Minh BRITA Smart Light, Chỉ Báo đồng hồ BRITA và nắp bật 
phải thường xuyên được vệ sinh bằng dung dịch khử cặn gốc axit citric 
thông thường dùng cho đồ gia dụng.
Trong trường hợp chỉ báo Đèn Thông Minh BRITA Smart Light có sự 
suy yếu, hãy kiểm tra xem có bị hư hỏng và cần thay thế hay không, nếu 
thấy có hư hỏng. Việc loại bỏ các thành phần hư hỏng này sẽ phải được 
thực hiện theo tất cả các điều khoản hiện hành và quy định. Vui lòng để 
chỉ báo Đèn Thông Minh BRITA Smart Light tránh xa tầm với của trẻ em 
(để tránh nguy cơ nuốt).
Nếu bình lọc nước BRITA của bạn không được sử dụng trong một thời 

gian dài (ví dụ: vào những ngày lễ), BRITA khuyên bạn nên lấy lõi lọc 
MAXTRA+ Universal ra, đổ nước còn dư trong bình lọc nước BRITA ra 
ngoài và lắp lại lõi lọc MAXTRA+ Universal một lần nữa. Trước khi sử 
dụng bình lọc nước BRITA lấy bộ lọc MAXTRA+ Universal ra một lần 
nữa, vệ sinh bình lọc nước và lặp lại các bước từ 3 đến 5 của “Chất 
lượng ngay từ đầu”. Vui lòng đặc biệt chú ý đến thiết bị chỉ báo thay đổi 
lõi lọc BRITA của bạn.
Nếu bình lọc nước BRITA của bạn đã tiếp xúc với thực phẩm có khả
năng gây ra sự đổi màu (ví dụ: cà chua nước sốt cà chua, mù tạt), hãy 
làm vệ sinh bình lọc. Để tránh sự đổi màu có thể xảy ra với bình lọc 
nước BRITA của bạn, không rửa bình lọc chung với các đồ sành sứ có 
chứa những thực phẩm bẩn gây màu trong máy rửa chén.
Lưu ý trong trường hợp bình lọc nước BRITA có vòi nước, bất kỳ sự rò 
rỉ nào giữa cụm vòi và phần thân của bình, chỉ cần xiết chặt
đai ốc hình lục giác bên trong bình.

Hiệu suất tối ưu
Vui lòng chỉ lọc nước lạnh.
Trong trường hợp: lọc trước, và sau đó đun sôi
Bình lọc nước BRITA được thiết kế chỉ để sử dụng đối với nguồn nước 
máy đô thị (lưu ý: nước này được kiểm soát liên tục và theo các quy 
định của pháp luật đảm bảo an toàn để uống) hoặc đối với nguồn nước 
tư nhân đã được thử nghiệm an toàn để uống.
Nếu có sự chỉ dẫn từ các cơ quan chức năng là nước cần phải được 
đun sôi, thì nước sau khi lọc qua bình Brita cũng phải được đun sôi. Còn 
khi chỉ thị đun sôi nước không còn hiệu lực, toàn bộ bình lọc nước 
BRITA phải được vệ sinh sạch sẽ rồi một lõi lọc MAXTRA+ Universal 
mới được lắp vào.
Đối với một số nhóm người nhất định (ví dụ: những người có khả năng 
miễn dịch bị suy giảm và đối với trẻ sơ sinh), thường được khuyến cáo 
rằng nước máy cần được đun sôi; việc này cũng áp dụng cho nước lọc 
BRITA. Không phân biệt nước được sử dụng, bạn nên sử dụng đồ dùng 
bằng thép không gỉ hoặc ấm nước có mâm nhiệt bên trong bình. Đặc 
biệt, những người nhạy cảm với niken nên sử dụng các thiết bị làm 
bằng thép không gỉ hoặc ấm nước có mâm nhiệt bên trong bình.

Vệ sinh tối ưu
Vì lý do vệ sinh, các thành phần trong lõi lọc MAXTRA+ Universal phải 
được xử
lý đặc biệt bằng bạc. Một lượng nhỏ bạc có thể được di chuyển vào 
nước. Tuy nhiên, sự di chuyển này đều tuân theo sự hướng dẫn của Tổ 
chức Y tế Thế giới (WHO).

Nhạy cảm với kali?
Trong quá trình lọc, có thể có sự gia tăng nhẹ về hàm lượng kali. Tuy 
nhiên, một lít nước được lọc với BRITA chứa ít kali hơn, ví dụ: một quả 
táo. Nếu bạn bị bệnh thận hoặc tuân theo chế độ ăn kiêng hạn chế kali, 
chúng tôi khuyên bạn nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng 
bình lọc nước BRITA.

Nguồn gốc từ thiên nhiên
Giống như mỗi sản phẩm từ thiên nhiên, độ mịn của các hạt than khác 
nhau. Điều này có thể dẫn đến sự mài mòn nhẹ của 
các hạt than nhỏ vào nước lọc của bạn, đáng chú ý là 
các hạt bụi màu đen. Những hạt này không có tác động 
tiêu cực về sức khỏe. Nếu nuốt phải, chúng sẽ không 
gây hại cho cơ thể con người. Trong trường hợp bạn 
nhìn thấy các hạt cacbon, BRITA khuyên bạn nên rửa 
bộ lọc nhiều lần hoặc cho đến khi các hạt than đen 
không còn nữa.

Vứt bỏ chỉ báo Đèn Thông minh Brita, Brita Meter và Brita Memo 
đúng cách
BRITA Smart Light, BRITA Meter và BRITA Memo chứa pin và có tuổi 
thọ xấp xỉ 5 năm. Vào thời điểm hết pin, hãy nhớ rằng các thiết bị này 
phải được xử lý theo mọi điều khoản và quy định hiện hành.
Để vứt bỏ Smart Light BRITA đã hết hạn, hãy tháo nó ra khỏi nắp bằng 
cách xoay nó ngược chiều kim đồng hồ  A1 .
Để tháo BRITA Meter đã hết hạn , hãy làm theo bước 1 của “Chất lượng 
ngay từ đầu”.
Vứt bỏ Brita Memo đã hết hạn, đặt tuốc nơ vít vào bên trong khe cạnh 
chỉ báo Ghi Nhớ Brita Memo và đẩy nó ra. Xin lưu ý rằng BRITA Memo 
không nên bị gỡ ra vì bất kỳ lý do nào khác ngoài việc vứt bỏ nó.

Miễn trừ trách nhiệm
Vui lòng hiểu rằng BRITA không thể chấp nhận bất kỳ trách nhiệm pháp 
lý nào đối với việc bạn đã không thực hiện đúng theo các hướng dẫn sử 
dụng đã được cung cấp.


