fill&serve
קראף לסינון מים
fill&serve

עלון הוראות שימוש

 .3הכנסה של דיסקית הסינון MicroDisc
(תרשים ב') נתקו את המשפך ואת טבעת הניקוז מהקראף על ידי סיבוב נגד כיוון השעון.
(תרשים ג') לאחר מכן ,פתחו את מחזיק דיסקית הסינון . )7( MicroDisc
(תרשים ד') הכניסו את דיסקית הסינון  MicroDiscאל חלקו העליון של המחזיק (.)5
הרכיבו מחדש את חלקו התחתון של מחזיק דיסקית הסינון  ,MicroDiscולאחר מכן
חברו מחדש את המשפך אל הקראף.
 .4מילוי קראף המים
(תרשים ה') מלאו את המשפך במי ברז קרים .המים במשפך יעברו סינון ויזרמו אל תוך
הקראף( .תרשים ו) סגרו את הקראף באמצעות המכסה לפני מזיגה כדי למנוע מזיגה של
מים שטרם סוננו( .תרשים ז) מזגו את המים הטריים והמסוננים הישר מהקראף.
 .6הגדרה של צג התזכורת האלקטרוני BRITA MEMO
לדיסקית הסינון  MicroDiscיכולת לסנן עד  150ליטרים של מי ברז .על מנת להבטיח
דרגה מרבית של סינון והיגיינה ,אנו ממליצים להחליף את דיסקית הסינון MicroDisc
אחת לחודש .צג התזכורת האקלטרוני  )BRITA MEMO)1יזכיר לכם להחליף את
דיסקית הסינון  .MicroDiscלאחר הכנסה של דיסקית סינון  MicroDiscחדשה,
לחצו והחזיקו את לחצן "הפעל" עד להופעה של ארבעה פסים אשר מהבהבים פעמיים.
בחלקה הימני התחתון של התצוגה תופיע נקודה מהבהבת ,המסמנת שהMEMO -
פועל (תרשים ח) .יש להחליף את דיסקית הסינון  MicroDiscלאחר שכל הפסים
נעלמים ותצוגת ה"ריק" מתחילה להבהב (תרשים ט).
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ברכות על רכישת קראף סינון המים  fill&serveמבית BRITA
תודה על שבחרתם מוצר איכותי מבית  .BRITAטכנולוגיית דיסקית הסינון החדשנית של
h
i
ביעילות את כמות הכלור וחומרים אחרים שעלולים
) (MicroDiscמפחיתה
BRITA
לפגום בטעם המים.
בעזרת קראף  fill&serveהחדש שרכשתם ,תוכלו ליהנות עתה מחווייה מרעננת של
טעם ושתייה.
עבור איכות מהרגע הראשון

 .1ניקוי ותחזוקה של הקראף
יש לנקות את קראף  fill&serveלפני השימוש הראשון .לאחר מכן יש לשטוף אותו
לפחות אחת לשבוע ,באופן ידני עם סבון כלים עדין או במדיח הכלים (בטמפרטורה
שאינה עולה על  50מעלות) .יש לפרק את כל החלקים מלבד  BRITA MEMOלפני
שטיפה במדיח הכלים .את המכסה שעליו צג התזכורת האלקטרוני BRITA MEMO
יש לשטוף באופן ידני בלבד .אין להשתמש בספוגים בעלי משטח קרצוף גס .לפני הניקוי,
הקפידו להסיר את דיסקית הסינון  MicroDiscולשמור אותה על משטח נקי במהלך
הניקוי .על מנת להבטיח את רמת ההיגיינה המרבית ,אנו ממליצים להכניס את דיסקית
הסינון  MicroDiscלכוס נקייה ולשפוך מעליה מים רותחים .אם הדיסקית צפה אל פני
השטח ,הצמידו אותה לקרקעית הכוס בעזרת כפית .לאחר חמש דקות ,ניתן להתקינה
שוב במסנן המים .אנא הקפידו לגעת במערכת הסינון אך ורק כשידיכם נקיות.
 .2הכנה של דיסקית הסינון  MicroDiscלשימוש
(תרשים א') לפני שימוש ראשון בדיסקית הסינון  ,MicroDiscשטפו את הדיסקית היטב
משני צדיה תחת מים זורמים למשך כ 30-שניות כדי להסיר אבקת פחם שעלולה לדבוק
בה.
מילוי הקראף בפעם הראשונה יפעיל את דיסקית הסינון  .MicroDiscאנו ממליצים
לשפוך את המים לאחר המילוי הראשון.
דיסקית הסינון  MicroDiscמוכנה לשימוש לאחר מילוי הקראף בפעם השנייה.

קראף  fill&serveמיועד לטיפול במי שתייה המסופקים רק מרשת הספקת המים.
מי ברז עירוניים העומדים בתקנים של איכות למי שתייה .כשיש הודעות ממשרד הבריאות
או מהרשויות המוסמכות בדבר מחדל תברואתי ,יש להרתיח את מי השתייה ולנהוג
בהתאם להוראותיה .ההוראה תחול גם על מים מסוננים של  .BRITAעם תום תחולת
ההנחיה ,יש לשטוף את הקראף באופן יסודי ולהחליף את דיסקית הסינון .MicroDisc
במקרה שמדובר במים לשימושם של תינוקות או בעלי מערכת חיסונית לקויה,
מומלץ באופן כללי להרתיח מים ,בין אם סוננו או לא.
מומלץ שאנשים בעלי בעיות בריאות יתייעצו עם רופא לפני השימוש בקראף.
מים המסוננים באמצעות קראף  BRITAהינם משקה מתכלה שנועד לצריכה,
לפיכך יש להשתמש במים בקראף תוך יממה אחת.
יש לאחסן את הקראף במקרר ,ולהימנע מחשיפה לאור שמש ישיר.
אם לא נעשה שימוש בקראף במשך זמן רב ,אנו ממליצים להחליף דיסקית סינון
.MicroDisc
על מנת להבטיח סינון מיטבי ולוודא שתמיד יהיו מים מסוננים BRITA ,ממליצה
למנוע מדיסקית הסינון  MicroDiscלהתייבש .באזורים מסוימים ,הסינון של מי ברז
המכילים חלקיקים עלול לגרום לקצב זרימה איטי .במקרים אלה אנו ממליצים על
החלפה תדירה של דיסקית הסינון .MicroDisc
מגע באופן קבוע עם מי ברז המכילים אבנית ,יכולים לגרום להצטברות שאריות אבנית.
במידה ויש הצטברות של אבנית ,יש להסירה באמצעות מלח לימון להסרת אבנית.
במקרה של הכתמת הקראף על ידי מאכלים שצבעם חזק (לדוג' קטשופ או חרדל),
יש לנקות מיד את הקראף .אין לשטוף את הקראף לצד כלים ובהם שאריות של
מזונות בעלי צבע חזק ,כדי למנוע כתמים.
אחסנו את דיסקיות הסינון  MicroDiscבמקום קר ויבש וודאו שהן סגורות בכיסוי אטום.
למניעת התרבות מיקרואורגניזמים יש להקפיד לפעול בהתאם להוראות היצרן
לטיפול במערכת ולתחזוקתה.
בסוף חיי השירות של צג התזכורת האלקטרוני  ,BRITA MEMOזכור כי עלייך להיפטר
מהצג בהתאם לתקנות והדרישות המתאימות ע"פ חוק .בכדי להסיר את צג התזכורת
האלקטרוני ( BRITA MEMOעל מנת להיפטר ממנו בלבד!) ,הכנס מברג אל תוך
החריץ בקצה הצג ושלוף אותו החוצה .יש לזרוק מסנן דיסקית  MicroDiscבסיום
השימוש באשפה הכללית .יש להיפטר מהקראף בהתאם להוראות של הרשות המקומית.
הגבלת אחריות
 BRITAלא תהיה אחראית לכל נזק שייגרם עקב שימוש במוצר שלא בהתאם
להנחיות אלה.
לקבלת מידע נוסף ,בקר/י באתר www.brita.net
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