
1. Instalace a údržba
! Upozornění: Před instalací si přečtěte provozní a bezpečnostní informace (kapitola 2).

1.1. Instalace filtru do nádržky na vodu a indikátoru výměny filtru

A Před instalací odstraňte fólii a propláchněte polštářek filtru vodou.
B Umístěte filtr na dno nádržky na vodu a naplňte nádržku studenou pitnou vodou.
! Upozornění:  Nevtlačujte filtr do nádržky na vodu silou: před instalací filtru se ujistěte, že 
bude možné filtr později snadno vytáhnout z nádržky na vodu ručně nebo pomocí vhodného 
nástroje.
C Odstraňte krycí fólii na lepicí vrstvě indikátoru výměny filtru a umístěte indikátor na
nádržku na vodu nebo na jinou viditelnou část kávovaru.
Poznámka: neumisťujte indikátor ke zdroji tepla.
D Pro aktivování indikátoru zcela zmáčkněte jeho tlačítko a během 2 minut se na něm 
objeví červená aktivační linka. Pokud se tak nestane, opět silně stiskněte tlačítko.  Jakmile se 
aktivační linka objeví , indikátor je aktivován a připraven k použití. Červený pás se bude 
postupem času dále rozšiřovat, až do dosažení maximálního uplynulého času.
E Pro dosažení optimální ochrany proti vodnímu kameni a nejlepší chuti nápojů by měl 
filtr být ponořen ve vodě v nádržce již večer před použitím stroje.
Nádržku na vodu vždy zcela doplňte vodou večer před dalším použitím.

1.2. Údržba
• Nádržku na vodu pravidelně čistěte.
• Voda v nádržce musí být spotřebována nebo vyměněna maximálně po 1 dni.
• Pokud se kávovar nebude používat delší dobu, doporučujeme vylít vodu z nádržky a filtr
v ní ponechat. Před opětovným použitím kávovaru vyjměte filtr z nádržky na vodu, 
vyčistěte jej a opakujte kroky v kapitole 1.1.

1.3. Výměna filtru a indikátoru výměny filtru
Filtry jsou k dispozici ve 2 různých velikostech a měly by být použity v souladu s velikostí 
nádržky na vodu: AquaGusto 100 pro nádržky o objemu až do max. 1,5 l vody, AquaGusto
250 pro nádržky větší než 1,5 litru.
Vyměňte filtr  AquaGusto nejpozději po 6 měsících nebo po úpravě max. 100/250 L vody
při 10 ° dH uhličitanové tvrdosti.
V závislosti na četnosti užití a místní uhličitanové tvrdosti vody může být potřeba vyměnit
filtr AquaGusto dříve.

 Při výměně filtru AquaGusto opakujte kroky v kapitole 1.1 a 1.2
Poznámka: Při výměně filtru nezapomeňte odstranit indikátor výměny filtru a na jeho 
místo umístit nový.

2. Provozní a bezpečnostní informace
2.1. Vyloučení odpovědnosti
• Tento manuál by měl být považován za součást výrobku, uchován po celou dobu životnosti 
filtračního systému a přenesen na jeho následné vlastníky.
• Filtry do nádržky na vodu BRITA AquaGusto musí být uvedeny do provozu a vyměňovány



v souladu s pokyny uvedenými v tomto návodu k obsluze. BRITA nenese žádnou odpovědnost
za případné škody, včetně následných škod, vyplývající z nesprávné instalace nebo použití 
výrobku.
2.2. Bezpečnostní informace

• Jako zdroj vody použité pro filtrační systém BRITA může být použita pouze voda kvality 
pitné vody. Voda mikrobiologicky kontaminovaná anebo voda neznámé kvality nesmí být 
použita bez odpovídající dezinfekce.
• Pokud jsou oficiální pokyny vodu z kohoutku převařovat, musí být voda filtrovaná 
systémem BRITA převařena též. Jakmile nařízení převařovat vodu skončí, musí být celé 
zařízení vyčištěno a vodní filtr vyměněn. 
• Obecně se doporučuje převařovat vodu z vodovodu pro určité skupiny lidí (například 
lidé s oslabeným imunitním systémem, malé děti). To platí i pro vodu ošetřenou
filtrem BRITA AquaGusto.
• Z hygienických důvodů je filtrační materiál speciálně ošetřen stříbrem. Malé množství 
stříbra, které je zdravotně nezávadné, může být uvolněno do vody. To je v souladu s 
doporučeními Světové zdravotnické organizace (WHO) pro pitnou vodu.
• Poznámka pro lidi s onemocněním ledvin nebo u dialyzovaných pacientů: během 
filtračního procesu se může mírně zvýšit obsah draslíku. Pokud trpíte onemocněním 
ledvin a / nebo se musíte držet speciální draslíkové diety, doporučujeme předchozí 
dohodu se svým lékařem.
• Koncové zařízení provozované s filtrem musí být bez vodního kamene již před
instalací filtru.
• Při výběru materiálů pro součásti, které přicházejí do styku s vodou upravenou
filtračním systém BRITA  je důležité si uvědomit, že  v důsledku procesu dekarbonizace
voda obsahuje volný oxid uhličitý. Z tohoto důvodu je nutno použít pouze materiály, které
jsou slučitelné s volným oxidem uhličitým.


