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I. Parabéns por ter adquirido o seu novo sistema de torneira BRITA®
Qualidade BRITA e dedicação para com os nossos clientes garantidas.

A torneira BRITA é a solução ideal para água
filtrada mais limpa, clara e com ótimo sabor
Para além de água quente e fria não filtrada, o seu
sistema BRITA proporciona diversas vantagens
• Água filtrada com um sabor fantástico à sua disposição
• A água filtrada é ideal para fazer sobressair o melhor dos seus
cozinhados e possui um ótimo sabor cada dia
• A água é um ingrediente fundamental para a preparação de
refeições e pode influenciar os resultados dos seus cozinhados.
A torneira BRITA é fácil de instalar como substituta da torneira
atual e fará toda a diferença nos seus cozinhados.
• O elegante design de estilo europeu complementa qualquer
cozinha
• É económica, prática e fácil de utilizar
• Fornece água filtrada e não filtrada

Torneira BRITA

A carga filtrante P 1000; a tecnologia de filtração
avançada da BRITA numa carga filtrante compacta e
de longa duração.
A P 1000 permite uma filtração constante para a redução do calcário, graças ao sistema de filtração de múltiplos níveis BRITA. A
cabeça do filtro profissional possibilita três definições de filtração
para água com dureza média, água dura e água muito dura.
Dependendo do ajuste da mistura, os iões de metais tais como o
chumbo e o cobre podem ser reduzidos da água potável durante
o processo.
A carga filtrante P 1000 reduz o calcário incrustado e outras substâncias, p. ex., o cloro, que afetam o sabor e o odor.

Vida útil da carga filtrante P 1000
A vida útil da carga filtrante P 1000 depende do volume da utilização individual e das condições da água. Para obter os melhores
resultados de filtração da BRITA, recomendamos que substitua a
carga filtrante, no mínimo, de 12 em 12 meses. O indicador de
status do cartucho BRITA solicitar-lhe-á que proceda à substituição
com base na cor do LED.
Para mais informações sobre o indicador de status do cartucho
BRITA, consulte o capítulo 3.

Carga filtrante
P 1000
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II. Qualidade a partir do primeiro momento

1 Termos da garantia

1.

2.

O sistema de torneira BRITA está sujeito à garantia estatutária de
2 anos. Só poderá apresentar um pedido de garantia caso todas
as instruções existentes neste manual tenham sido seguidas e
respeitadas.

2 Conteúdo do kit básico da torneira BRITA

4.

3.

Para garantir os melhores resultados com o seu kit básico da torneira
BRITA, siga cuidadosamente estas instruções.

O seu kit básico da toneira BRITA inclui (ver fig. 1):
1. C
 abeça do filtro com três definições, incluindo um prático
manípulo de fecho
2. Suporte flexível de parede
3. Carga filtrante P 1000
4. Torneira BRITA (o modelo pode ser diferente da imagem
apresentada)
5. Indicador de status do cartucho BRITA
6. Pilha (CR2032)
7. Comprimento da tubagem (1) = 800 mm, com porca de 3/8"
numa extremidade e um conector M8 na outra extremidade,
2 tubagens (2+3), comprimento = 450 mm, com porca de 3/8"
numa extremidade e conectores M8 na outra extremidade
8. Comprimento da tubagem (4) = 800 mm, com porca de 3/8" em
ambas as extremidades
9. 2 adaptadores com rosca fêmea de 1/2" e rosca macho de 3/8"
(apenas no Reino Unido)
10. Instruções de utilização
11. Tira de teste da dureza de carbonatos
12. Conector em T
13. Juntas
Ferramentas recomendadas para a instalação: chave de tubos, chave
Allen (4 mm), chave inglesa e chave de fendas.
Para a montagem da carga filtrante na parede (opcional), necessita
de dois parafusos (p. ex., diâmetro de rosca de 5 mm) e, se necessário, duas buchas adequadas ao tipo de parede.

5.

6.

7.

10.
11.

12.

(fig. 1)

4

PORTUGUESE

8.

9.

13.

3 Torneira BRITA – instalação fácil
Antes de iniciar, verifique se possui todos os componentes acima
indicados (ver fig. 1), bem como as ferramentas recomendadas.
A instalação é efetuada em 7 passos.

!

Antes da instalação, leia os capítulos Dados técnicos (capítulo 7) e Informações importantes (capítulo 9). Não é permitido instalar o sistema com uma caldeira de baixa pressão
porque pode provocar danos relacionados com água. Depois
de exposto a condições de armazenamento e de transporte de 0 °C, o produto deve ser guardado na embalagem
original aberta, em contacto com as temperaturas ambiente
especificadas (capítulo 7) para o funcionamento durante,
pelo menos, 24 horas.

Definição
número de zonas de
reação que apresentaram alterações de cor
capacidade P 1000
P 3000
Dureza de carbonatos em território
alemão [°dH]
Dureza de carbonatos em território
inglês [°eH]
Dureza de carbonatos em território
francês [°fH]
Miligramas por litro
de CaCO3
[mg/L CaO3]

3.1 Passo 1: Selecionar a dureza de carbonatos
(A/B/C) na cabeça do filtro
A cabeça do filtro dispõe de três definições para água com dureza
média (A), água dura (B) e água muito dura (C). Siga as seguintes
instruções para aplicar a definição adequada à água local.
Comece por fazer um teste de dureza de carbonatos utilizando a
tira de teste fornecida. A tira pode ser encontrada na embalagem
exterior destas Instruções de utilização.
Utilizar a tira de teste:
• Mergulhe, durante 1 segundo, todas as zonas de reação da tira de
teste num copo com água da torneira (15 – 30 °C) (não a coloque
diretamente sob água corrente!). (fig. 2)
• Sacuda o excesso de líquido da tira e, após 1 minuto, verifique
quantas zonas de reação apresentam mudanças de cor.
Dependendo do número de zonas de reação que alteraram de cor,
recomendamos a definição da cabeça do filtro da seguinte forma:

A

B

C

até 1200 l
até 3400l
até 10

até 600 l
até 1700 l
10 a 17

até 400 l
até 1100 l
acima de 17
dH

até 13

13 a 21

acima de 21

até 18

18 a 30

acima de 30

178

178 a 303

acima de
303



(fig. 2)

(fig. 3)

Agora, já pode alterar a definição de dureza da água. Por predefinição, a cabeça do filtro está definida para "B". Para alterar a
definição, utilize uma chave Allen (4 mm). Rode na direção da seta
até surgir o símbolo "C" na janela. Rode na direção contrária à
da seta até surgir o símbolo "A" na janela (fig. 3) A cabeça do filtro
inclui um regulador de fluxo já instalado. Este garante um fluxo
de água suave da sua torneira BRITA mesmo com pressões de
água elevadas.
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3.2	Passo 2: Ligar o indicador de status do 		
cartucho BRITA
O indicador de status do cartucho BRITA informa-o, através de três
luzes intermitentes de cores diferentes, de quando deve mudar a
carga filtrante.

A Colocação em serviço:
Retire a fita da pilha (fig. 4). Todos os LEDs devem piscar brevemente. Feche o compartimento. Mantenha o botão "Reset" premido
durante três segundos até aparecer uma pequena luz verde intermitente centrada na zona superior.

b Prima o botão do lado esquerdo (CARTRIDGE) para ajustar o cartucho que está a utilizar. Se prima o botão uma vez, piscam dois
LEDs amarelos (ajuste predeterminado do cartucho: P 1000).
A seguir, prima o botão tantas vezes como for necessário para
que apareça o ajuste correto para o cartucho do filtro: Se estiver
a utilizar a carga filtrante A 1000, prima o botão até um LED cor
de laranja começar a piscar.
Se estiver a utilizar a carga filtrante P 1000, prima o botão até
dois LED cor de laranja começarem a piscar.
Se estiver a utilizar a carga filtrante P 3000, prima o botão até
três LED cor de laranja começarem a piscar (ver tabela abaixo).
c Para alterar uma definição, basta premir o botão até o número
correto de luzes começar a piscar.
d Introduza o indicador de status do cartucho BRITA na alavanca do
distribuidor de água BRITA (ver fig. 4)

1. Cartridge Button
2. Hardness Button

3. Reset Button
(fig. 4)
(fig. 5)

B Programação inicial do indicador de status do
cartucho BRITA:
Dependendo da definição selecionada para a cabeça do filtro
(passo 1), o indicador de status do cartucho BRITA deve ser
programado da seguinte forma (ver fig. 5):
a Prima o botão do lado direito (HARDNESS) para escolher a
dureza da água. Se prima o botão uma vez, piscam dois LEDs
amarelos (nível de dureza predeterminado: B). A seguir, prima o
botão tantas vezes como for necessário até que apareça o ajuste
de dureza da água correto: Para escolher o nível de dureza da
água C, prima o botão até que pisque um LED amarelo.
Para escolher o nível de dureza da água B, prima o botão até que
pisquem dois LEDs amarelos.
Para escolher o nível de dureza da água A, prima o botão até que
pisquem três LEDs amarelos (ver o quadro abaixo).

definição da dureza da água
(HARDNESS)
carga filtrante (CARTRIDGE)

1 LED

2 LEDs 3 LEDs

C

B

A

A 1000 P 1000 P 3000

C Como funciona o indicador de status do cartucho BRITA
Para obter sempre os melhores resultados, substitua a carga filtrante
regularmente. O indicador de status do cartucho existente na alavanca da BRITA informa-o de quando deve substituir a carga filtrante.

D Sinals
As três luzes na alavanca da BRITA só se acendem durante a filtragem. Estas indicam:

6

PORTUGUESE

- Luz verde: O filtro da torneira BRITA está a funcionar.
- Luz amarela: Foi utilizada 90% da capacidade do filtro. Não se
esqueça de comprar uma nova carga filtrante de substituição.
- Luz vermelha: Tem de substituir a carga filtrante

WD 3020
1. Torneira

BRITA com 3 tubagens
2. Indicador LED de mudança de carga
filtrante da BRITA
3. O-Ring
4. Haste
5. Encaixe (só é necessário para a
instalação do dispensador se o
montar diretamente no lava-loiça.
Se o montar na bancada, esta
peça deixa de ser absolutamente
necessária. Ajuda a estabilizar a
torneira no lava-loiça)
6. Junta plana
7. Flange
8. Porca hexagonal

1.

E Reprogramar o indicador de status do cartucho BRITA
Se o volume máximo for atingido ou a carga filtrante já tiver sido
utilizada durante 12 meses, o indicador de status do cartucho BRITA
começará a piscar a vermelho (apenas se a alavanca da BRITA
estiver na posição de filtragem).
Nesse caso tem que substituir o cartucho do filtro (capítulo 4).
Depois de substituir o cartucho, tem que reiniciar o Indicador de
Estado do Cartucho da Torneira da BRITA. Para isso, prima o botão
de reinício (fig. 5) do Indicador de Estado do Cartucho durante
três segundos até que comece a piscar em cor verde (para realizar
este passo, não é necessário tirar o Indicador de Estado do Cartucho da Torneira da BRITA da alavanca BRITA).
Depois de substituir a bateria vazia, tem que realizar o início de
funcionamento seguindo as instruções do capítulo 3.2.

Dados técnicos:
• Pilha: 1x CR2032 (amovível)
• vida útil da pilha: aprox. 2 anos

!

Não mergulhe o indicador de status da carga filtrante na
água.

2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.

(fig. 6)

WD 3030/WD 3040 e WD 3050
1. Torneira

BRITA (o modelo pode ser
diferente) com 3 tubagens
2. Indicador de status do cartucho BRITA
3. Base
4. Haste
5. Encaixe (só é necessário para a
instalação do dispensador se o
montar diretamente no lava-loiça.
Se o montar na bancada, esta
peça deixa de ser absolutamente
necessária. Ajuda a estabilizar a
torneira no lava-loiça)
6. Junta plana
7. Flange
8. Porca hexagonal

3.3 Passo 3: Instalar a torneira BRITA
Para instalar a torneira BRITA, deve garantir primeiro que tem todos
os componentes necessários.

!

Certifique-se de que existe espaço suficiente para acesso
sob o lava-loiça para instalação da cabeça do filtro e da
carga filtrante e para efetuar a ligação das duas tubagens
fornecidas.

1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.

(fig. 7)
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A Comece por desmontar a torneira da cozinha existente.
a) Desligue o abastecimento de água fria e quente
b) Deve abrir todas as alavancas para libertar a pressão.

!

A torneira da cozinha existente não deve deixar correr água!

c) Desaperte as tubagens existentes do abastecimento de água
fria e quente.

!

Visto existir água nas tubagens que irá escorrer quando as
desapertar, recomendamos colocar um recipiente adequado
por baixo do abastecimento de água para a recolher!

d) Desaperte a torneira da cozinha – apesar de não existir uma
guarnição padrão, normalmente uma chave de tubos irá
ajudá-lo a desmontá-la.
e) Puxe para fora a torneira da cozinha e as tubagens.
B Está agora pronto para instalar a torneira BRITA.
Primeiro, aparafuse a haste (2) na torneira BRITA (1).
Aperte as tubagens no dispensador (ver fig. 8)
Aperte o conector M8 da tubagem com a tira azul no orifício C.
Aperte o conector M8 da tubagem com a tira vermelha no orifício H.
Aperte o conector M8 da tubagem de 800 mm no orifício B.
WD 3020/WD 3030/WD 3040 e WD 3050
C

B

H

(fig. 8)

!

Certifique-se de que as ligações estão bem apertadas,
evitando apertar demasiado!

Depois, posicione a base ou anel (3) sobre o orifício e fixe a torneira
BRITA (1) utilizando o encaixe (5), a junta plana (6), a flange (7) e a
porca hexagonal (8).
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3.4 Passo 4: Conectar as tubagens

!

Recomendamos que disponha primeiro todas as peças de
que necessita ao seu alcance.

Para a montagem na parede (opcional), necessita de dois parafusos
(p. ex., diâmetro de rosca de 5 mm) e, se necessário, duas buchas
adequadas ao tipo de parede.
Siga o diagrama em baixo (ver fig. 9) e realize os passos pela ordem
correta.
A Ligue o conector em T fornecido ao seu abastecimento de água fria
a) Introduza uma junta de 3/8“ na porca fêmea do conector em T
fornecido.
b) Ligue esta extremidade do conector em T ao seu abastecimento
de água fria.

!

Se possuir um abastecimento de água fria de 3/8” disponível
adicional para a torneira BRITA na sua cozinha, não precisa
de instalar o conector em T fornecido! É necessário utilizar o
adaptador fornecido caso o abastecimento de água fria não
se ajuste ao conector de 3/8" do conector em T. Introduza
primeiro a junta de 1/2" na porca fêmea do adaptador.
O seu kit básico da torneira inclui dois adaptadores de 1/2".
Desloque-se ao fornecedor mais próximo para obter adaptadores de outras dimensões.

B Ligue a tubagem com a tira azul a uma extremidade do conector em T.
C Pegue na tubagem com dois conectores de 3/8". Coloque as juntas de 3/8" nas respetivas roscas fêmea das duas extremidades
da tubagem. Ligue uma extremidade ao lado livre do conector
em T.
D Agora, ligue a outra extremidade à entrada da cabeça do filtro.
Esta está identificada com "IN" (entrada) e marcada com uma
seta. Certifique-se de que as juntas ficam corretamente posicionadas!
E Ligue a tubagem de 800 mm ligada ao dispensador. Certifique-se
de que as juntas ficam corretamente posicionadas. à saída da
cabeça do filtro identificada com uma seta de saída.
F Ligue a tubagem com a tira vermelha ao abastecimento de
água quente. É necessário utilizar o adaptador fornecido caso o
abastecimento de água quente não se ajuste ao conector de 3/8"
do conector em T. Introduza primeiro a junta de 1/2" na na porca
fêmea do adaptador.
G Certifique-se de que todas as ligações estão apertadas adequadamente. Evite apertar em demasia.

3.5 Passo 5: Inserir a carga filtrante (ver fig. 10)
A Retire a fita de proteção (1).
B Introduza a carga filtrante (4) verticalmente na cabeça do filtro (5).
C Rode o manípulo de fecho (3) até que o sinta engatar.
2.
3.

5.

A.

1.
Abastecimento
de água quente

Abastecimento de
água fria

B.

(fig. 9)

!

O binário máx. de aperto das ligações G3/8" não pode exceder
14 Nm! Só podem ser utilizadas ligações com juntas (13),
uma vez que as tubagens com ligações roscadas cónicas
danificam as ligações da cabeça do filtro, invalidando assim
quaisquer reclamações de garantia!

4.

(fig. 10)

!

A carga filtrante só pode ser introduzida quando o manípulo
de fecho estiver aberto. Certifique-se de que a carga filtrante
é corretamente colocada.
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3.6 Passo 6 (opcional): Suporte de parede
	economizador de espaço para instalar a
carga filtrante sob o lava-loiça (ver fig. 11)
Durante a montagem, tome nota das dimensões da instalação, dos raios de curvatura das tubagens e das dimensões
dos acessórios. O sistema pode funcionar na vertical e na
horizontal. Quando utilizar o suporte de parede, instale-o
exclusivamente na vertical!

!

A Fixe o suporte de parede na respetiva posição utilizando os dois
parafusos correspondentes e utilize duas buchas, caso necessário, consoante o tipo de parede.
B Engate a cabeça do filtro (2) no suporte de parede (1). Utilize os
orifícios de fixação (4).

Antes de utilizar, certifique-se de que seguiu corretamente todos
os passos e de que todas as peças estão instaladas. Coloque um
recipiente adequado por baixo da carga filtrante para recolher
eventuais fugas.
A Ligue o abastecimento da água fria e da água quente e verifique
cuidadosamente a existência de fugas no sistema.
B Abra a alavanca da BRITA da sua torneira BRITA e deixe correr água
até que a água filtrada saia limpa e sem bolhas (pelo menos 2 litros).

4 Substituição da carga filtrante
Se o volume máximo for atingido ou a carga filtrante já tiver sido
usada durante 12 meses após a colocação em serviço, o indicador
de status do cartucho BRITA começará a piscar a vermelho, indicando a necessidade de substituição da carga filtrante.
Leia as Instruções de funcionamento e segurança (capítulo 9) antes
de proceder à substituição. Depois de exposto a condições de
armazenamento e de transporte abaixo de 0 °C, o produto deve ser
guardado na embalagem original aberta, em contacto com as temperaturas ambiente especificadas (capítulo 7) para o funcionamento
durante, pelo menos, 24 horas.

NOTA

1.

3.7 Passo 7: Colocação em serviço

2.
3.
4.

Substituição da carga filtrante P 1000 (ver fig. 10):

(fig. 11)
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A carga filtrante pode ser rodada 90° no suporte de parede
para facilitar a remoção. Quando o manípulo de fecho está
aberto, o abastecimento de água para a carga filtrante é
interrompido e torna-se possível fazer um bypass com fluxo
direto da entrada de água para a saída.
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A Abra o manípulo de fecho (3).
B Coloque um recipiente adequado por baixo da tubagem de descarga
para recolher a água de enxaguamento. Abra a válvula de descarga
(2) e retire pressão ao sistema. Feche a válvula de descarga (2).
C Retire a carga filtrante gasta (4) da cabeça do filtro (5). Certifiquese de que a carga está encaixada corretamente de forma a poder
dar-lhe um puxão forte sem se preocupar em parti-la.
D Insira uma nova carga filtrante (consulte o capítulo 3.5).
E Feche o manípulo de fecho (3).
F Reponha o indicador de status do cartucho BRITA (capítulo 5)
G Abra a alavanca da BRITA da sua torneira BRITA e deixe correr água
até que a água filtrada saia limpa e sem bolhas (pelo menos 2 litros).
A substituição da carga filtrante P 3000 é idêntica à substituição da
carga filtrante P 1000. A carga filtrante P 3000 dura até 3400 litros
com a definição A, até 1700 litros com a definição B e até 1100 litros
com a definição C. Considere isto quando fizer a reposição a zero
do indicador LED de mudança de carga filtrante da BRITA.

Sistema de
P 1000 119 mm/108 mm/265 mm
filtração
(cabeça do
filtro com
P 3000 117 mm/104 mm/417 mm
carga
filtrante)

5 Ativar o indicador de status do cartucho BRITA
A Prima o botão "Reset" (ver fig. 5) do indicador de status do cartucho
BRITA durante três segundos até o LED começar a piscar a verde.
B A contagem começa automaticamente.
Dimensões
(largura/profundidade/altura)

6 Manutenção

Antes da substituição do sistema de filtração, leia os capítulos
Dados técnicos (capítulo 7) e Notas importantes (capítulo 9).

Limpe regularmente a parte exterior do sistema de filtração com
um pano suave e húmido.

!

Não utilize produtos químicos abrasivos, soluções de
limpeza ou agentes de limpeza adstringentes.

P 3000 104 mm /104 mm/410 mm

Dimensões
de instalação P 1000 137 mm/130 mm/265 mm
(instalação
vertical com
suporte de P 3000 137 mm/128 mm/417 mm
parede)

Verifique regularmente se existem fugas no sistema de filtração.
Verifique regularmente se existem dobras nas tubagens. As tubagens dobradas têm de ser substituídas.

!

P 1000 108 mm/108 mm/259 mm

Carga
filtrante

Posição de funcionamento

Horizontal e vertical

Ligação para entrada de água

G3/8"

Ligação para saída de água

G3/8"

Dados técnicos da torneira BRITA
7 Dados técnicos das cargas filtrantes P 1000 e P 3000
Pressão de funcionamento

2 bar a 8,6 bar no máx.

Temperatura entrada de água
Temperatura
ambiente para

funcionamento
armazenamento/
transporte

Pressão de
funcionamento

0,5 bar a 10 bar no máx.

ligação para água fria

4 °C a 30 °C

4 °C a 30 °C

ligação para água quente

máx. 70 °C

4°C a 40°C

taxa de fluxo

≥ 9 l/min.

–20°C a 50°C

nível acústico

Grupo II/Peso

Dimensões (largura/
Arejador
profundidade/altura)

Capacidade até dureza
decarbonatos 10 °dH na
definição "A"

P 1000

1200 l

P 3000

3400 l

WD 3020

2,07 kg

17,3 cm x 28,4 cm x
29,4 cm

M24x1

Capacidade a partir da dureza
de carbonatos 10 a 17 °dH na
definição "B"

P 1000

600 l

WD 3030

2,12 kg

M22x1

P 3000

1700 l

17,2 cm x 20,5 cm x
36,3 cm

Capacidade a partir da dureza
de carbonatos
17 a 24 °dH na definição "C"

P 1000

400 l

WD 3040

2,16 kg

17,2 cm x 23,7 cm x
34,8 cm

M22x1

P 3000

1100 l

WD 3050

2,12 kg

17,2 cm x 20,5 cm x
36,2 cm

M22x1

Perda de pressão pelo fluxo de
funcionamento nominal
Peso (seca/molhada)

0.25 bar
P 1000

1,0 kg/1,6 kg

P 3000

1,8 kg/2,8 kg

!

Nao e permitido instalar o sistema com uma caldeira de baixa
pressao porque pode provocar danos relacionados com agua.
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8 Resolução de problemas
A Sem fluxo de água
Causa:
Entrada da água fechada.
Solução:
Abra a entrada da água na válvula de corte a
montante ou feche o manípulo de fecho (3) na
cabeça do filtro. Verifique se existem dobras
nas tubagens.
B Pouco ou nenhum fluxo de água ainda que a entrada da
água esteja aberta
Causa:
pressão da água canalizada demasiado baixa.
Solução:
verifique a pressão da água canalizada. Se
o problema persistir, verifique o sistema de
filtração e a carga filtrante e substitua, se
necessário. Verifique se existem dobras nas
tubagens.
Causa:
a cabeça do filtro não está montada na direção
do fluxo de água/as tubagens estão ligadas de
forma incorreta.
Solução:
desmonte a cabeça do filtro e as tubagens e
instale-as na direção do fluxo de água (capítulo
3.4).
C Fuga
Causa:
as ligações roscadas não estão devidamente
ajustadas.
Solução:
verifique a pressão da água canalizada.
Verifique todas as ligações roscadas e monte
conforme descrito no capítulo 3.4.
D Não há nenhuma indicação LED de uso
Causa:
a bateria não foi introduzida corretamente ou
está esgotada.
Solução:
Resolução do problema: comprove se a bateria
foi introduzida corretamente. Se for necessário,
substitua a bateria.
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Apenas para os modelos WD 3030 e WD 3040
Estes modelos dispõem de um arejador com duas saídas integradas. A interior é para água filtrada da BRITA, a exterior para água
quente e água fria. Tal como acontece com todos os arejadores de
torneira, poder-se-á verificar acumulação de calcário na zona exterior.
Por isso, é recomendável limpar regularmente o arejador. Para limpar: desaperte a tampa na extremidade do gargalo do dispensador.
O arejador encontra-se ligado a uma tubagem de silicone. Retire-o
com cuidado e limpe-o (p. ex., com vinagre). Após a limpeza, ligue
cuidadosamente a peça comprida e estreita que se encontra na
parte posterior do arejador à tubagem de silicone. Coloque a tampa
sobre o arejador e aperte com firmeza. Certifique-se de que a junta
da tampa fica corretamente posicionada. Quando instalada corretamente, não deverão ocorrer fugas de água quente, fria ou água
filtrada da BRITA.
Se pretender substituir o arejador, pode encomendar um novo à
BRITA. Pode encontrar as informações de contacto da equipa de
assistência ao cliente da BRITA junto ao código do seu país, na parte
de trás deste folheto.

(fig. 12)

Nome da peça sobresselente

WD 3020

Artigo n.º

Nome da peça sobresselente

1004715

Junta On Line 3/8" 2 mm CE + AU

1004713

Junta On Line 1/2" 2 mm CE + AU

1004699

Tubagem On Line 3/8" IT - 3/8" IT CE

1015771

Cabeça do filtro G3/8 3 definições, LED, CE,
peça sobresselente

1004690

Adaptador 1/2" IT – 3/8" ET

1005821

Conector em T 3/8"

1012554

1016311

1015771

1012556
1016282

1004699

1015754

1005821
1004715

1013529
1012557

(fig. 13)

1004690
1012562

(fig. 14)

1004713

Artigo n.º

Nome da peça sobresselente

1012554

Conjunto do arejador WD 3020 CE

1012556

Peça sobresselente, carga Mixer

1012557

Conjunto de tubagens WD 3020 CE

1012562

Peça sobresselente, tubagem DN6 800 mm
HF M8x1 – G3-8HN ASM

1013529

Conjunto de montagem WD3050

1015754

Indicador de status do cartucho BRITA, peça
sobresselente

1016311

Peça sobresselente válvula LED ASM

1016282

Peça sobresselente alavanca água não filtrada
WD3020-3040
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WD 3030/
WD 3040/
WD 3050
Artigo n.º

Nome da peça sobresselente

1012550

Conjunto do arejador WD 3030 CE

1014609

Conjunto do arejador WD 3050

1012556

Peça sobresselente, carga Mixer

1012550

1012552

Conjunto do anel da base WD 3030/3040

1014608

Conjunto do anel da base WD 3050

1012557

Conjunto de tubagens WD 3020 CE

1013529

Conjunto de montagem WD 3050

1012562

Peça sobresselente, tubagem DN6 800 mm HF
M8x1 - G3-8HN ASM

1015754

indicador de status do cartucho BRITA, peça
sobresselente

1016311

Peça sobresselente válvula LED ASM

1016282

Peça sobresselente alavanca água não
filtrada WD3020-3040

brushed 1014609

1016311
1012556
1016282

1015754
1012552
brushed 1014608

1012557

1013529

1012562

(fig. 15)
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III. Notas importantes

9 Notas importantes
Proteja a carga filtrante P 1000 da luz direta do sol e de danos
mecânicos. Não efetue a montagem junto a fontes de calor e a
chamas abertas. É necessário instalar uma válvula de retenção
antes da tubagem de entrada do sistema de filtração. O sistema de
torneira BRITA só é adequado para uma utilização doméstica.
Só deve ser utilizada água potável com o sistema de filtração de
água BRITA. A carga filtrante da BRITA é adequada apenas para
utilização com água fria dentro dos intervalos de temperaturas de
abastecimento especificados no capítulo 7. Não deverá ser utilizada
água imprópria do ponto de vista microbiológico ou água de qualidade desconhecida sem uma desinfeção adequada.
Não é permitido instalar o sistema com uma caldeira de baixa
pressão.
Independentemente do tipo de água utilizado, deverá usar utensílios de aço inoxidável ou chaleiras com elementos de aquecimento
em aço inoxidável. Isto é especialmente importante para pessoas
sensíveis ao níquel.

Nessa eventualidade: filtre primeiro, ferva depois
Se existirem instruções oficiais para ferver a água da torneira,
o sistema de filtração deve ser desativado. Quando deixar de
haver necessidade de ferver a água, a carga filtrante tem de ser
substituída e as ligações limpas.

Máxima higiene
• Por motivos de higiene, o material filtrante da carga recebe um
tratamento especial com prata. Uma pequena quantidade dessa
prata, não prejudicial à saúde, pode ser transferida para a água. Tal
está em conformidade com as diretrizes da Organização Mundial
de Saúde (OMS) relativamente à qualidade da água potável.
• É geralmente recomendado ferver a água da torneira para
determinados grupos de pessoas (p. ex., pessoas com o sistema
imunitário debilitado, bebés). Tal também se aplica à água filtrada.
• Nota para pessoas com patologias renais ou sujeitas a diálise: o
sistema de filtração pode provocar um ligeiro aumento nos níveis
de potássio.
• O filtrado da água está classificado na categoria 2 segundo a
norma EN 1717.

Utilização otimizada
• A BRITA recomenda a utilização frequente do sistema de filtração.
Caso a torneira BRITA não seja utilizada por vários dias (2 a 3
dias), recomendamos a lavagem do sistema de filtração com o
volume de lavagem X indicado na tabela seguinte. Após períodos
de estagnação superiores a 4 semanas, o filtro deve ser lavado
com o volume de lavagem Y. Lembre-se também que o período
máximo de utilização da carga filtrante é de 12 meses, independentemente do volume efetivamente utilizado.
Igual que nas torneiras convencionais, antes de a utilizar deve
deixar que a água saia clara durante um curto período de tempo
para poder desfrutar da água filtrada BRITA.
Volume de lavagem X após 2 a 3 dias de
estagnação

Volume de
lavagem

P 1000

2 litros

P 3000

3 litros

Volume de lavagem Y após 4 semanas de
estagnação

Volume de
lavagem

P 1000

20 litros

P 3000

30 litros

• O kit de filtração não pode ser aberto ou desmontado durante
o funcionamento. A carga filtrante não pode ser aberta. O kit de
filtração foi concebido para uma vida útil de 10 anos (contada a
partir da data de instalação).
A água filtrada BRITA destina-se ao consumo humano. Consuma-a
num prazo de 1 a 2 dias.

Sensível ao potássio?
O processo de filtração pode provocar um ligeiro aumento nos níveis
de potássio. Contudo, um litro de água filtrada pela BRITA contém
menos potássio que uma maça, por exemplo. Se sofrer de doença
renal e/ou tiver de seguir uma dieta de potássio especial, recomendamos que consulte o seu médico antes de utilizar o filtro de água.

Vestígios naturais
Tal como em qualquer produto natural, as peças da P 1000 podem
ser sujeitas a flutuações naturais. Tal pode provocar uma ligeira
contaminação de pequenas partículas de carbono na água filtrada, sob
a forma de flocos negros. Estas partículas não afetam adversamente
a saúde. Se forem ingeridas, não afetarão de forma adversa o corpo
humano. Se detetar a presença de partículas de carbono, a BRITA
recomenda a lavagem da carga filtrante P 1000 até que os flocos
negros desapareçam.
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IV. BRITA®, qualidade e satisfação garantidas

Eliminação correta do indicador de status do
cartucho BRITA

 linha de atendimento da BRITA preocupa-se
A
com os seus clientes

Todos os indicador de status do cartucho BRITA
têm uma vida útil de aprox. 5 anos. No final
da vida útil do indicador de mudança de carga
filtrante, lembre-se de que este tem de ser
eliminado em conformidade com os regulamentos
aplicáveis e requisitos estatutários.

Tem dúvidas acerca do seu produto BRITA? Ou acerca do processo de
filtração de água? Entre em contacto connosco! Pode encontrar
as informações de contacto da equipa de assistência ao cliente BRITA
junto ao código do seu país na parte de trás deste folheto.

O melhor da água: www.brita.net
Exclusão de responsabilidade
 BRITA não deverá ser responsabilizada por quaisquer danos,
A
incluindo aqueles considerados subsequentes, resultantes da utilização incorreta do produto.

100 % de satisfação: a garantia da BRITA

Reciclagem BRITA: pelo nosso ambiente
Para trabalharmos em conjunto na tomada de
responsabilidade para com o ambiente, pode
devolver as cargas filtrantes P 1000 a vários distribuidores da BRITA.
Mais sobre a BRITA: para obter mais informações
sobre reciclagem, visite www.brita.net.
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Registar o seu produto online
y Back
ne

Mo

ys
30 Da
G u ar a nte

e

Temos a certeza de que este produto BRITA
satisfaz as suas exigências no que diz respeito à
qualidade e ao desempenho. Se este produto não
corresponder às suas expetativas, aceitaremos
a sua devolução num prazo de 30 dias a partir da
data de aquisição e reembolsaremos o valor de
compra. Basta enviar o produto com a prova de
compra (recibo) e os motivos da sua insatisfação,
bem como o seu número de telefone e dados
bancários para a morada da assistência ao cliente
do seu país (na parte de trás deste folheto).

Procura o revendedor BRITA mais próximo? Pretende informações
mais pormenorizadas acerca dos produtos BRITA? Ou acerca da
empresa BRITA? Pretende desfrutar de uma das ofertas de serviços
da BRITA?
Informações atualizadas, sugestões para o consumidor, concursos
sazonais, receitas para café e chá deliciosas, tudo e isto e muito mais
no endereço www.brita.net

Registe o seu produto e receba benefícios na página
www.register.brita.net

