
Használati utasítások 

On Tap



Elemtartó 

Reset gomb (visszaállítási gomb)

Rozsdamentes acél szűrő (eltávolítja a 
nagyméretű szennyeződéseket)

Gumi tömítés (megakadályozza a vízszivárgást)

Rögzítő anya

Szűrőpatron-kupak

Szűrőpatron

Víz beállítása ikon

Vízkiválasztó kar

Fennmaradó patron-kapacitás kijelzője

Vízkimenet a szűretlen víz számára (záporszerű)
 
Vízkimenet a szűretlen víz számára (sugár)

Vízkimenet a szűrt víz számára
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Fontos megjegyzések beszerelés előtt

• A BRITA On Tap készülék nem csatlakoztatható 
olyan csapra, amely alacsony nyomású  
vízmelegítő készülékhez van csatlakoztatva. 
Részletes információkért, lásd a következő 
oldalt:  6

• Kérjük, hogy csak hideg csapvizet szűrjön, az 
optimális teljesítmény érdekében.

• Amennyiben a BRITA On Tap vízszűrőrendszer 
javítást vagy szervizt igényel, ne kísérletezzen az 
egység szétszerelésével. Kérjük, lépjen kapcsolatba a 
saját országában működőBRITA vevőszolgálat 
munkatársaival.

Tisztítás

• Ne tegye a BRITA On Tap készüléket vagy 
bármelyik alkatrészét a mosogatógépbe.

• Tisztítsa meg a BRITA On Tap készülék külső részét 
nedves szivaccsal és kímélő folyékony mosogatószer-
rel. A karcoló hatású szerek, tisztítószerek, illetve a 
króm fényezés nyomot hagyhatnak a felületen.

Először szűrés, aztán forralás

A BRITA On Tap vízszűrőrendszert kizárólag a területi 
vízművek által tisztított, vezetékes vízzel való 
használatra tervezték. Ha értesítést kap a hatóságok-
tól, hogy a vezetékes vizet fel kell forralni, akkor a 
BRITA készülékkel szűrt vizet is fel kell forralni. Ha a 
vizet már nem kell felforralni, kérjük, tisztítsa meg a 
BRITA On Tap készüléket alaposan, és helyezzen be 
egy új patront.

Bizonyos embercsoportok (pl. csökkent el-
lenálló-képességű személyek vagy kisbabák) 
esetében, javasolt a csapvíz forralása; ez a szűrt vízre 
is érvényes.

A felelősség kizárása

A BRITA nem vállal semmilyen felelősséget, ha nem 
tartják be a megadott használati utasításokat.

Ártalmatlanítás

Kérjük, ne feledje, hogy élettartamának végén a 
BRITA On Tap vízszűrőrendszer ártalmatlanítását a 
vonatkozó helyi rendelkezéseknek és jogszabályi 
követelményeknek megfelelően elektromos/
elektronikus hulladékként kell végrehajtani. Kérjük, 
távolítsa el a szűrőbetétet a rendszer ártalmatlanítása 
előtt, és dobja ki a normál háztartási szemétbe.

A termék lítium elemet tartalmaz, amelyet elkülönítve 
kell ártalmatlanítani a vonatkozó helyi rendelkezése-
knek és jogszabályi követelményeknek megfelelően.

„A” adapterkészlet külső menetes csapokhoz
22 mm átmérő

„B” adapterkészlet belső menetes csapokhoz
23 vagy 24 mm átmérő

„C” adapter légtelenítő nélküli forgócsapokhoz
15 – 25 mm átmérő

A

B

C

Mellékelt alkatrészek

Köszönjük!

Köszönjük, hogy a BRITA termékét választotta a kiváló 
ízű szűrt víz előállításához.

Annak érdekében, hogy biztosítva legyen az új 
BRITA On Tap készülék optimális hatékonysága, a 
beszerelésre, működésre és karbantartásra 
vonatkozó alábbi utasításokat gondosan be kell 
tartani, a csapra való felszerelés előtt.

A B C
22 mm 22 mm 23 mm 24 mm 15-25 mm
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A B C

A BRITA On Tap C típusú adapterrel felszerelt készülékekre vonatkozik: 1. Távolítsa el a rögzítő anyát a 
vízszűrő testéről. 2. Helyezze rá a C típusú adaptert a vízszűrő testére, és fordítsa el körülbelül fél fordulattal, lazán 
hozzáerősítve azt a vízszűrő testéhez. 3. Nyomja rá szorosan a vízszűrőrendszert a csapra és húzza meg az 
adapter csavarjait egyenletesen. 4. Szorítsa rá a rögzítő anyát biztonságosan a vízszűrő testére – a beszerelés kész.

Nyissa meg a hideg vizet a csapon, és záporszerű 
szűretlen vizet kap, például zöldségek leöblítéséhez.

Fordítsa a kart felfelé, ha a szűretlen vizet egyenes 
sugárban akarja használni, például kézmosásra, vagy 
nagyméretű víztartályok töltésére.

Figyelem: Ha a BRITA On Tap készülék új, a 
szűrőpatron még tartalmazhat anyagmaradványt. Ez 
nem káros az egészségre, és nem hat a vízszűrő 
teljesítményére. Eresszen át vizet a szűrőn 1-2 percig, 
hogy minden maradványt eltávolítson. Kérjük, 
ismételje meg ezt az eljárást minden új szűrőpatron 
esetében. Ezt a vizet elhasználhatja a növényeire, 
vagy kiöntheti. Ha a BRITA On Tap készüléket több 
mint 24 óráig nem használták, engedje a vizet kifolyni 
30 – 60 másodpercig, mielőtt a szűrt vizet használná.

Kezdeti művelet. A BRITA On Tap vízszűrőrendszer külön vízkimenettel van felszerelve a szűretlen és a 
szűrt víz számára.

A szűrőpatron cseréje

Mikor kell a szűrőpatront kicserélni

Az optimális teljesítmény biztosításához kérjük, hogy 
rendszeresen cserélje ki a szűrőpatront. A kijelző a 
BRITA On Tap készülék tetején 600 litertől számol 
vissza 0 literig. Amikor eléri a 0 litert, ideje kicserélni a 
patront.

Ajánlott csereidőköz

A kijelző visszaszámlálásától függetlenül a patront ki 
kell cserélni 3 vagy 4 hónap után, a folyamatos magas 
szűrőteljesítmény garantálásának érdekében.

A szűrőpatron cseréje:

• Nyissa ki a házat 
a kupak óramutatóval ellentétes irányba forgatásával.

• Távolítsa el a régi szűrőpatront.
A ház még tartalmazhat vizet, ami most ki fog 
szivárogni. A régi szűrőpatront ki lehet dobni a normál 
háztartási szemétbe.

• Helyezze be az új szűrőpatront
a házba, és zárja le a rendszert a kupakot az 
óramutató járása irányába forgatva, amíg nem rögzül.

• Állítsa alaphelyzetbe a kijelzőt 
minden alkalommal, amikor szűrőpatront cserél. Csak 
nyomja meg az elemtartó mellett a bal oldalon 
található kis gombot. A kijelzőn a számok rövid ideig 
felvillannak, jelezve, hogy a kijelzőt alaphelyzetbe 
állították.

A CR 2032 elem cseréje

Az elemet körülbelül egy év után ki kell cserélni. 
Az elem jelzőfénye kigyullad, amikor az elemet ki kell 
cserélni. A fennmaradó szűrőkapacitás a digitális 
kijelzőn nem áll alaphelyzetbe az elem cseréjekor.

Az elemcseréhez nyissa ki az elemkupakot a BRITA 
On Tap készülék bal oldalán. Ehhez helyezzen be egy 
pénzérmét, vagy bármilyen hasonló tárgyat a tartón 
kívül található nyílásba, és fordítsa el az óramutató 
járásával ellentétesen, ahogy azt a nyíl jelzi. Az elem a 
kupak belsejében található. Húzza ki és ártalmatlanít-
sa a hatályos törvényeknek és előírásoknak 
megfelelően. Tegyen be egy új elemet a kupakba, az 
elem pozitív pólusa nézzen lefelé. Mindig CR 2032 
típusú elemet használjon. Csukja be a kupakot az 
óramutató irányába forgatva, ahogy a nyilak jelzik.

Hibaelhárítás

Ha meghibásodás történik, olvassa el az alábbi 
lehetséges okokat és azok elhárítását. Ha a probléma 
fennáll, vegye fel a kapcsolatot a helyi BRITA 
vevőszolgálat munkatársaival.

Probléma: Nem tudom csatlakoztatni a rendszert a 
csapomhoz.
Elhárítás: Állapítsa meg, melyik adapterre van 
szüksége (lásd a 2. oldalt). Ha az adapter nem 
illeszkedik, kérjük, lépjen kapcsolatba a helyi BRITA 
vevőszolgálat munkatársaival.

Probléma: A szűrt víz csepeg a vízkimeneten még 
akkor is, ha a csap el van zárva.
Elhárítás: Még marad nyomás alatt lévő víz az On Tap 
házban, amikor a csapot elzárják. Normális jelenség, 
hogy a szűrt víz áramlása folytatódik néhány 
másodpercig.

Probléma: Véletlenül forró víz folyt át rövid ideig a 
szűrőn.
Elhárítás: Kis mennyiségű forró víz átfolyása a 
vízszűrőn nem károsítja azt. Azonban gondoskodjon 
róla, hogy mindig hideg vizet használjon a szűrési 
eljárásnál.

Probléma: A víz szivárog a rendszer és a csap 
közötti csatlakozásból.
Elhárítás: 
A) Győződjön meg arról, hogy a csap fajtájához 
megfelelő adaptert választotta ki. 
B) Gondoskodjon róla, hogy a rendszert megfelelően 
csatlakoztassa a csaphoz (ne használjon semmilyen 
szerszámot!).

Probléma: A víz szivárog a szűrőpatron kupak-
jának oldalából.
Elhárítás: Gondoskodjon róla, hogy a szűrőpatron 
kupakját kellőképpen megszorítsa.

Probléma: A kijelző visszaszámlálója nem mutat 
semmit, amikor a vízszűrő kapcsolója a szűrési 
helyzetben van.
Elhárítás: 
A) Győződjön meg arról, hogy az elem jól van 
behelyezve.
B) Az elem lemerült. Lásd „A CR 2032 elem cseréje” c. 
szakaszt.

Karbantartás

A karbantartáshoz vegye le a teljes rendszert a 
csapról a felszereléssel ellentétes sorrendben. A 
patron cseréjekor ajánlatos a tisztítás.

1. Öblítse le a készüléktestet szűretlen csapvízzel. A 
készüléktest felületének tisztításához ne használjon 
tisztítószert, hígítót vagy alkoholt.

Fordítsa a kart lefelé a szűrt vízhez, amelyet ivásra, 
gyümölcs és zöldség megmosására és főzésre 
használhat.

4 LÉPÉSES beszerelés

1. LÉPÉS: 
• A digitális kijelző aktiválása
A BRITA On Tap vízszűrőrendszer baloldalán van egy 
elemtartó, amely egy pénzérmével nyitható. Az első 
használat előtt vegye le a matricát az elemről, és 
helyezze vissza az elemet a tartóba. Nyomja meg a 
reset gombot és a kijelző visszaszámlálása 
működésbe lép.

3. LÉPÉS: 
• A BRITA On Tap A/B típusú adapterrel felszerelt 
készülékekre vonatkozik:
Távolítsa el a rögzítő anyát a vízszűrő testéről. 
Csavarozza fel az adaptert a csapra, a rögzítő anyán 
keresztül. Szorítsa rá a rögzítő anyát biztonságosan, a 
vízszűrő testére – a beszerelés kész.

2. LÉPÉS: 
• Távolítsa el a légtelenítőt a csapból és válassza 
ki a megfelelő adaptert.
A BRITA On Tap készüléket 5 különböző adapterrel 
szállítjuk. Válassza ki a csapjához megfelelő adaptert. 
(A / B/ C)

4. LÉPÉS:
• Helyezze be a szűrőpatront a rendszerbe
Nyissa ki a házat, a kupakot az óramutató irányával 
ellentétesen forgatva. Helyezze be az új szűrőpatront, 
és zárja le a rendszert, a kupakot az óramutató 
irányába forgatva, amíg nem rögzül.
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2. Használjon egy tiszta fogkefét a szűretlen víz 
kimenetének tisztításához, és öblítsen le minden szen-
nyeződést folyó csapvízzel, majd törölje meg alaposan 
egy tiszta ruhával.
3. Csavarja ki a szűrt víz kifolyónyílását, és tisztítsa 
meg kímélő tisztítószerrel.

Használati feltételek

Mikor nem működik aBRITA On Tap rendszer?

A BRITA On Tap szűrőrendszert nem arra szánták, 
hogy alacsony nyomású vízmelegítőhöz legyen 
csatlakoztatva; az egy külső kapcsolattal rendelkező 
rendszer, és a belső tartálya nem tartja meg a 
tápvezeték nyomását.

A következő jellemzők segítenek annak 
meghatározásában, hogy a berendezés alacsony 
nyomású vízmelegítő-e:

• Az alacsony nyomású vízmelegítő általában 
közvetlenül a konyhai kiöntő vagy a mosdó mellett 
vagy alatta van felszerelve.

• Az alacsony nyomású csapok 3 csatlakozással 
vannak beszerelve (nyitott rendszer).

• Amikor a meleg vizet elhasználtuk (5 és 10 liter 
között), csak hideg víz jön a csapból.

Mikor működik aBRITA On Tap rendszer?

A BRITA On Tap vízszűrőrendszer egyszerűen 
csatlakoztatható a következő melegvíz-ellátó 
rendszerekhez:

Kérjük, ne feledje, hogy a forró vizet kizárólag a BRITA 
On Tap rendszer szűretlen víz beállításaival (zápor és 
sugár) lehet használni, és csak hideg vizet lehet 
szűrni.

• Központi melegvíz-ellátás:
Általános szabályként, a központi melegvíz-ellátás egy 
házban, a központi fűtési rendszerre van rákötve. Ez 
általában a pincében, a padlástérben vagy egy 
szekrényben van elhelyezve.

• Azonnali vízmelegítők:
Az azonnali vízmelegítők (nyomás alatt álló 
rendszerek) nyomás alatt álló csövekbe vannak 
beszerelve, és képesnek kell lenniük, hogy kiállják az 
alkalmazott nyomást. Az ilyen típusú vízmelegítő 
gyakran a ház különböző részeit látja el meleg vízzel 
(például a konyhát és a fürdőszobát). A hagyományos 
rendszerrel szemben, az azonnali vízmelegítő néhány 
másodpercen belül korlátlan mennyiségben szolgáltat 
meleg vizet.• Nagyméretű vízmelegítő (> 50 liter):
A nagy űrtartalmú vízmelegítők (> 50 liter), nyomás 

alatt működnek. A legtöbb esetben ezek a vízme-
legítők a ház különböző részeit látják el meleg vízzel 
(például a konyhát és a fürdőszobát).

Műszaki adatok

Szűrőpatron élettartama: kb. 600 l
Üzemi nyomás: 0,7 bar és 3,5 bar között
Üzemi hőmérséklet: 4°C és 30°C között (szűrt víz)
Névleges áramlás:
1,6 l/ perc (a JIS S 3201:2004 szerint) 

BRITA szerviz 

BRITA minőségi garancia

Több mint 50 éve a BRITA folyamatos innovációra és 
a legmagasabb minőségi szint biztosítására törekszik 
a szűrési megoldások fejlesztése terén. A BRITA 
magas minőségi követelményeinek teljesítését a 
szigorú külső és belső minőségi ellenőrzések 
biztosítják.

BRITA elégedettségi garancia

A BRITA biztos abban, hogy ez a BRITA termék 
megfelel az Ön minőségre és teljesítményre 
vonatkozó elvárásainak. Amennyiben nem elégedett 
teljes mértékben az Ön által vásárolt BRITA termékkel, 
a BRITA a vásárlástól számított 30 napos időszakra 
pénzvisszafizetési garanciát nyújt Önnek. Kérjük, 
keresse fel a helyi BRITA forgalmazót, mielőtt 
beküldené a BRITA On Tap készüléket. Minden BRITA 
On Tap vízszűrőrendszer garantáltan mentes az 
anyag- és gyártási hibáktól a kiszállítás időpontjában. 
A garanciaigény érvényét veszti, ha a hibás 
beszerelés hozzájárult a hibás működéshez. A 
beszerelésnek az utasításoknak és az összes 
vonatkozó vízvezeték-szabályzatnak és szabványnak 
megfelelően kell történnie. Ön jogosult pótlásra vagy 
visszatérítésre súlyos hiba esetén, valamint bármely 
más ésszerűen előrelátható veszteség vagy kár 
megtérítésére. Arra is jogosult, hogy a terméket 
kijavítsák vagy kicseréljék, ha a termék nem megfelelő 
minőségű, és a hiba nem jelent jelentős 
meghibásodást. Garanciaigény esetén kérjük, lépjen 
kapcsolatba: 
 
Kitchen Shop Kft, 1132 Budapest, Váci út 30. 6. em, 
Budapest, V. kerulet, Pest, Magyarország
www.brita.hu

BRITA az interneten

Szeretne többet tudni a BRITA termékekről, vagy a 
BRITA vállalatról? Szeretne részesülni számos 
szolgáltatásunkból és ajánlatunkból? Naprakész 
információkat itt találhat: www.brita.net
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