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O sistema BRITA proporciona diversas 
vantagens
A água filtrada BRITA
•  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 infl uenciar os resultados dos seus cozinhados.
•  É económica, prática e fácil de utilizar

A carga filtrante P 1000 é a solução para água 
filtrada BRITA mais limpa, clara e com ótimo 
sabor a partir do distribuidor de água BRITA!
A P 1000 permite uma filtração constante para a dureza de carbo-
natos graças ao sistema de filtração de múltiplos níveis BRITA. 
A cabeça do filtro profissional possibilita três definições de filtra-
ção 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 calcario incrustado e outras 
substancias, p. ex. cloro, que afetam o sabor e o odor da agua, 
permitindo usufruir de um excelente sabor natural.

Vida útil da carga filtrante P 1000
A vida útil da carga filtrante P 1000 depende do volume da utiliza-
ção 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 substitui-
ção com base na cor do LED.
Para mais informações sobre o indicador de status do cartucho 
BRITA, consulte o capítulo 3.2.

I. Parabéns pelo seu novo sistema BRITA®

Agradecemos que tenha escolhido a qualidade BRITA para obter uma 
água filtrada mais limpa, mais nítida e mais gostosa diretamente do 
dispensador de água BRITA com indicador de status do cartucho.

Distribuidor de 
água BRITA

Carga filtrante 
P 1000

Indicador de status 
do cartucho BRITA



	 PORTUGUÊS	 4

II. Qualidade a partir do primeiro momento

1 Termos da garantia

O sistema de filtração mypure P1 está sujeito a uma garantia esta-
tutária de 2 anos. Só poderá apresentar um pedido de garantia caso 
todas as instruções existentes neste manual tenham sido seguidas 
e respeitadas.

2 Componentes do conjunto mypure P1

Para se assegurar de que o conjunto de filtro de água mypure P1 
da BRITA lhe oferece os melhores resultados, siga cuidadosamente 
estas instruções.

O seu conjunto de filtro de água premium mypure P1 
inclui o seguinte (ver fig. 1):
1.  Cabeça do filtro P 1000 com 2 definições, incluindo um prático 

manípulo de fecho
2. Fixação confortável na parede
3. Carga filtrante P 1000
4.  Distribuidor de água BRITA 
5. Indicador de status do cartucho BRITA
6. Pilha (CR2032)
7.  Tubagem (1), comprimento = 800mm, com porca de 3/8" em 

ambas as extremidades
8.  Tubagem (2), comprimento = 800 mm, com porca de 3/8" numa 

extremidade e de 7/16" na outra
9.  Apenas no Reino Unido: Adaptador com rosca fêmea de 1/2" 

para rosca macho de 3/8", Adaptador com rosca macho de 1/2" 
para rosca fêmea de 3/8"

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 neces-
sário, duas buchas adequadas ao tipo de parede.

(fig.	1)

1. 2.

3.

4.

5.

6.

8.

7.

12.

9.

13.

11.
10.
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3 Conjunto mypure P1 – 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 6) 
e Informações importantes (capítulo 8). 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 (capí-
tulo 6) para o funcionamento durante, pelo menos, 24 horas.

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:

Definição A B C
número de zonas 

de reação que apre-
sentaram alterações 

de cor
capacidade P 1000 até 1200 l até 600 l até 400 l

P 3000 até 3400l até 1700 l até 1100 l
Dureza de carbo-

natos em território 
alemão [°dH]

até 10 10 a 17 acima de 17 
dH

Dureza de carbo-
natos em território 

inglês [°eH]

até 13 13 a 21 acima de 21

Dureza de carbo-
natos em território 

francês [°fH]

até 18 18 a 30 acima de 30

Miligramas por litro 
de CaCO3  

[mg/L CaO3]

178 178 a 303 acima de 
303

(fig.	2)
 

(fig.	3)

Agora, já pode alterar a definição de dureza da água. Por predefini-
ção, 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 do seu 
distribuidor de água BRITA mesmo com pressões de água elevadas.

3.2 Passo 2: Iniciar o indicador electrónico de
 mudança de carga da 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. O indicador de estado do cartucho BRITA 
mostrará o valor predeterminado: o LED esquerdo piscará duas 
vezes para ajustar o nível de dureza B e o LED direito piscará uma 
vez para ajustar o cartucho a P 1000. 
Por favor, reinicie o indicador de estado do cartucho antes da 
primeira instalação. 
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(fig. 4)

B Programação inicial do indicador de status do 
cartucho BRITA:

Dependendo da definição selecionada para a cabeça do filtro, o 
indicador de status do cartucho BRITA deve ser programado da 
seguinte forma (ver fig. 5):
a   Para reiniciar, carregar nos dois botões do indicador de estado do 

cartucho ao mesmo tempo durante três segundos até que o LED 
colorido pisque em cor verde, amarela e vermelha. Assegure-se 
de carregar em ambos os botões ao mesmo tempo.

b   O botão esquerdo (Hardness) serve para escolher a dureza da 
água. Carregar repetidamente no botão até que apareça o ajuste 
correto para a dureza da água:  
Para o ajuste de dureza de água A, o LED piscará uma única vez  
Para o ajuste de dureza de água B o LED piscará duas vezes  
Para o ajuste de dureza de água C o LED piscará três vezes  
(ver o seguinte quadro).

c  O botão direito (Cartridge) serve para marcar o cartucho que está 
a ser utilizado.  
Carregar repetidamente no botão hasta que apareça o ajuste 
correto para o cartucho do filtro:  
Para o cartucho do filtro P 1000 o LED piscará uma única vez  
Para o cartucho do filtro P 3000 o LED piscará duas vezes  
Para o cartucho do filtro A 1000 o LED piscará três vezes  
(ver o seguinte quadro).

d Para alterar uma configuração, simplesmente deverá carregar 
no botãoa até que se indique o ajuste correto mediante o LED 
correspondente.

e Colocar o indicador de estado do cartucho BRITA na posição 
adequada da alavanca do dispensador de água BRITA (consulte 
fig. 4).  
Repare na direção correta do ponto de início.

(fig. 5)

2. Cartridge

1. Hardness

1 pisca-
dela

2 pisca-
delas

3 pisca-
delas

ajuste da dureza da água 
 (Hardness)

A B C

ajuste do cartucho (Cartridge) P 1000 P 3000 A 1000

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

E  Reiniciar 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 substi-
tuir 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 reiniciar, tirar o indicador de estado do cartucho da alavanca. 
Carregar nos dois botões do indicador de estado do cartucho ao 
mesmo tempo durante três segundos até que o LED colorido 
pisque em cor verde, amarela e vermelha. Assegure-se de carregar 
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em ambos os botões ao mesmo tempo. Colocar o indicador de 
estado do cartucho BRITA na posição adequada da alavanca do 
dispensador de água BRITA (consulte fig. 4). 
Repare na direção correta do ponto de início.

F  Substituir a pilha
A pilha pode ser substituída sem perder a configuração prévia do 
indicador de estado do cartucho BRITA.

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

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

3.3 Passo 3: Instalar o distribuidor de água BRITA

Para instalar a torneira BRITA, deve garantir primeiro que tem todos 
os componentes necessários. (ver fig. 6)

1.

2.

3.

4.

5.

6.
(fig. 6)

12 mm  
Drill

1. Distribuidor de água BRITA
2. Base
(superfície de trabalho)
3. Junta
4. Chapa da bancada
5. Anel de fixação
6. Porca sextavada (7/16")
Para começar, escolha um local adequado para instalar a dispensa-
dor de água BRITA junto ao seu lava-loiça. Recomendamos a ins-
talação junto ao lava-loiça da superfície de trabalho (junto à torneira 
principal). Certifique-se de que existe espaço suficiente debaixo do 
lava-loiça ou do orifício para a carga filtrante P 1000 e para as duas 
tubagens.

!
Lembre-se que irá precisar do equipamento de perfuração 
adequado para a superfície ou base de trabalho específica. 
Certifique-se de que a área por baixo da torneira é estável, 
especialmente caso a superfície de trabalho não seja feita de 
madeira. Verifique os requisitos de perfuração do material, 
utilize a broca própria e/ou consulte um técnico especializado.

Faça um furo (com uma ponta de 12 mm) na superfície de trabalho, 
no local onde pretende instalar o distribuidor de água BRITA.
A seguir, instale o distribuidor de água BRITA (ver fig. 6). Depois 
posicione a base (2) sobre o orifício e fixe o distribuidor de água 
BRITA (1) na respetiva posição utilizando a chapa da bancada forne-
cida (4), a junta (3), o anel de fixação (5) e a porca sextavada (6).

3.4 Passo 4: Conectar as tubagens

!

Recomendamos que disponha primeiro todas as peças de 
que necessita ao seu alcance. Antes da instalação, verifique 
se possui um abastecimento de água fria disponível de 3/8" 
ou 1/2", de forma a que possa ligar o conjunto de filtro de 
água mypure P1 adicionalmente à sua torneira de água exis-
tente. Ferramentas recomendadas para a instalação: uma 
chave Allen (5 mm) e uma broca de 12 mm.

Para a montagem na parede (opcional), necessita de dois parafusos 
(p. ex. diâmetro de rosca de 5 mm) e, caso necessário, duas 
buchas adequadas ao tipo de parede.
Siga o diagrama em baixo (ver fig. 7) e os passos na ordem correta.
A a) A Interrompa o abastecimento de água fria.
 b) A certifique-se de que a torneira de cozinha existente não está 

sob pressão, abrindo a alavanca
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! A torneira da cozinha existente não deve deixar correr água!

 c) Instalação conector em T
 d) Retire a tubagem da torneira da cozinha de 3/8" do abasteci-

mento de água fria de 3/8".
 e) Una o conector em T ao abastecimento de água fria.
  a.  Introduza a junta de 3/8" na porca do conector em T forne-

cido.
  b.  Ligue esta extremidade do conector em T ao seu abasteci-

mento de água fria.
 f) Ligue o conector em T à torneira da cozinha
  a.  Apenas para torneiras de cozinha com tubagens flexíveis: 

Ligue a torneira da cozinha a uma das duas ligações do 
conector em T de 3/8". Certifique-se de que esta está cor-
retamente unida à junta na tubagem da torneira da cozinha. 
Esta junta está incorporada na tubagem ou constitui uma 
peça separada dependendo do tipo da tubagem da sua 
torneira de cozinha.

  b.  Apenas para torneiras com conexão a pressão 
(para torneiras com tubos) 
Ligue o tubo da torneira de cozinha a uma das ligações do 
conector em T de 3/8". Utilize a porca de conexão a pressão 
com componentes de vedação existentes (como anterior-
mente) e o tubo para ligar a torneira da cozinha de 3/8" ao 
conector em T de 3/8".

B a) Coloque a tubagem (1) na respetiva posição.
 b) Coloque as juntas de média dimensão (3/8") nas respetivas 

roscas fêmea das duas extremidades da tubagem.
 c) Agora ligue a outra extremidade da tubagem (1) à entrada da 

cabeça do filtro. Este está identificado com “IN” (entrada) e 
marcado com uma seta. Certifique-se de que a junta está devi-
damente encaixada!

 d) Agora ligue a outra extremidade da tubagem (1) ao seu abaste-
cimento de água fria disponível/ instalados com o conector em 
T e certifique-se de que a junta está corretamente posicionada!

N
O

TA

Se o seu abastecimento de água não se ajustar ao conector 
de 3/8" da tubagem (1), use o adaptador fornecido. O seu 
conjunto mypure P1 é fornecido com um adaptador de 1/2". 
Desloque-se ao fornecedor mais próximo para obter adapta-
dores de outras dimensões.

C a) Coloque a tubagem (2) na respetiva posição.
 b) Ligue a extremidade mais pequena, com a junta já inserida 

na tubagem (2), ao distribuidor de água BRITA instalado (ver 
Passo 3.3).

D a) Introduza a junta adequada (3/8") na extremidade de 3/8" da 
tubagem (2) e ligue a extremidade de 3/8" da tubagem (2) à 
saída da cabeça do filtro, identificada com a seta “OUT”.

 b) Certifique-se de que todas as ligações estão apertadas ade-
quadamente. Evite apertar em demasia.

 c) Ligue o abastecimento de água fria

!
O binário máx. de aperto das ligações G3/8" não pode exce-
der 14 Nm! Só podem ser utilizadas ligações com juntas (5), 
uma vez que as tubagens com ligações roscadas cónicas 
danificam as ligações da cabeça do filtro, invalidando assim 
quaisquer reclamações de garantia!

Abastecimento 
de água fria

Torneira de água 
existente

! 3/8" ou 
adaptador

Tubagem 2: 
800 mm

3/8”

3/8”Tubagem 1: 
800 mm

(fig. 7)
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3.5 Passo 5: Inserir a carga filtrante (ver fig. 8)

A  Retirar a banda protetora (1) (consulte fig. 8) 
B  Inserir o cartucho de filtro (4) verticalmente na base do filtro (5). 

Deverá assegurar-se de que a mangueira de descarga da base 
do filtro está na parte exterior.

C  Rode o manípulo de fecho (3) até que o sinta engatar.

(fig. 8)

A.

B.

3.

2.

1.

4.

5.

!
A carga filtrante só pode ser introduzida quando o manípulo 
de fecho estiver aberto.
Certifique-se de que a carga filtrante é correctamente 
colocada.

3.6 Passo 6 (opcional): suporte de parede
  economizador de espaço para instalar a 

carga sob o lava-loiça (ver fig. 9)

!
Durante a montagem, tome nota das dimensões da instala-
ção, 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 exclu-
sivamente na vertical!

1.

2.

3.

4.

(fig. 9)

A   Fixe o suporte de parede na respetiva posição utilizando os dois 
parafusos correspondentes e utilize duas buchas, caso necessá-
rio, consoante o tipo de parede.

B  Engate a cabeça do filtro (2) no suporte de parede (1). Utilize os 
orifícios de fixação (4)."
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3.7 Passo 7: Colocação em serviço

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 para 
recolher eventuais fugas.
A Ligue o abastecimento de água fria e verifique cuidadosamente a 

existência de quaisquer fugas no sistema.
B Abra a válvula do distribuidor de água BRITA e faça passar água 

até a água filtrada correr cristalina 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, indi-
cando a necessidade de substituição da carga filtrante.
Leia as Instruções de funcionamento e segurança (capítulo 8) 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 tem-
peraturas ambiente especificadas (capítulo 6) para o funcionamento 
durante, pelo menos, 24 horas.

N
O

TA

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 é interrompido 
e torna-se possível o funcionamento em circuito curto com 
fluxo directo da entrada de água (IN) para a saída (OUT) sem 
uma carga instalada.

Substituição da P 1000 (ver fig. 8):
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). Certifique-
-se 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.

5 Manutenção

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

! Antes da substituição do sistema de filtração, leia os capítulos 
Dados técnicos (capítulo 6) e Notas importantes (capítulo 8).

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.

6 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 4 °C a 30 °C

Temperatura 
ambiente para

funcionamento 4 °C a 40 °C

armazenamento/
transporte -20 °C a 50 °C

Capacidade até dureza 
de carbonatos 10 °dH na 
definição "A"

P 1000 1200 l

P 3000 3400 l

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

P 1000 600 l

P 3000 1700 l

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

P 1000 400 l

P 3000 1100 l
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Perda de pressão pelo fluxo de funcio-
namento nominal 0,25 bar

Peso (seca/molhada)
P 1000 1,0 kg/1,6 kg

P 3000 1,8 kg/2,8 kg

Dimensões 
(largura/profun-
didade/altura)

Sistema 
de filtração 
(cabeça 
do filtro 
com carga 
filtrante)

P 1000 119 mm/108 mm/265 mm

P 3000 117 mm/104 mm/417 mm

Carga 
filtrante

P 1000 108 mm/108 mm/259 mm

P 3000 104 mm/104 mm/410 mm

Dimensões 
de instalação 
(instalação 
vertical com 
suporte de 
parede)

P 1000 137 mm/130 mm/265 mm

P 3000 137mm/128mm/417mm

Posição de funcionamento Horizontal e vertical

Ligação para entrada de água G3/8"

Ligação para saída de água G3/8"

7 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 (2).
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.

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, instale-a 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 O LED não pisca
Causa:   a bateria não foi introduzida corretamente ou está 

 esgotada.
Solução:   Resolução do problema: comprove se a bateria foi introdu-

zida corretamente. Se for necessário, substitua a bateria.
Causa:  a pilha está vazia.
Solução:  substituir a pilha.
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8 Notas importantes

Proteja o conjunto de 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. Se a pressão 
da água for superior a 8,6 bar, é necessário instalar um redutor de 
pressão na parte da frente do sistema de filtração. O conjunto de 
filtro de água mypure P1 é adequado apenas para uso doméstico.
Só deve ser utilizada água potável com o sistema de filtração de 
água BRITA. O sistema de filtração de água BRITA é adequado 
apenas para utilização com água fria na gama de temperaturas de 
abastecimento especificada no capítulo 7. Não deverá ser utilizada 
água imprópria do ponto de vista microbiológico ou água de quali-
dade desconhecida sem uma desinfeção adequada.
Se possuir uma caldeira de baixa pressão, certifique-se de que 
liga exclusivamente a P 1000 ao abastecimento de água fria com 
válvula em ângulo, e não à caldeira de baixa pressão.
Independentemente do tipo de água utilizado, deverá utilizar 
 utensílios de aço inox ou chaleiras com elementos de aquecimento 
em aço inox. Isto é especialmente importante para pessoas sensí-
veis ao níquel.

No pior dos cenários:
filtre primeiro e ferva depois

Se não 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 substi-
tuída e as ligações limpas.

A higiene é importante

•  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 libertada na água. 
Este efeito será sempre produzido 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 (por ex. pessoas com o sistema imunitário 
debilitado, bebés). O mesmo se aplica à água filtrada.

•  Nota para pessoas com doença renal ou hemodialisados: o pro-
cesso 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 o sistema de filtração mypure P1 da BRITA não seja utilizado 
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 ou, em alter-
nativa, substituído. Lembre-se também que o período máximo de 
utilização da carga filtrante é de 6 meses.

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. No entanto, um litro de água filtrada BRITA contém 
menos potássio do que, p. ex., uma maçã. Se sofrer de doença renal 
e/ou estiver a seguir uma dieta especial de potássio, 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. Isto pode provocar uma ligeira 
contaminação de pequenas partículas de carvão na água filtrada, 
sob a forma de flocos negros. Estas partículas não afetam adversa-
mente a saúde. Se forem ingeridas, não afetarão de forma adversa 
o corpo humano. Caso note que existem partículas de carvão na 
água, a BRITA recomenda a lavagem da carga filtrante P 1000 até 
que os flocos negros desapareçam.

III. Notas Importantes
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Eliminação correta do indicador de status do
 cartucho BRITA
Todos os indicadores 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.

Exclusão de responsabilidade

A BRITA não se responsabilizará por quaisquer danos, incluindo danos 
subsequentes, decorrentes da utilização incorrecta do produto.

100 % de satisfação: a garantia da BRITA
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 expectactivas, 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).

Mo

ney Back

Guarantee

30 Days

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 distri-
buidores da BRITA.
Mais sobre a BRITA: Para obter mais informações 
sobre reciclagem, consulte www.brita.net.

Serviço de Instalaçao

Se quiser contratar a instalação do seu produto, por favor contacte o 
nosso serviço de instalação no telefone 808 300 130. Muito obrigado. 
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

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

Registar o seu produto online

Beneficie do registo do seu produto online. Para obter mais informa-
ções sobre isto e sobre o seu código de registo, consulte a brochura 
do seu conjunto mypure P1.

Mais de 40 anos de experiência,
é garantia de qualidade
Há mais de 40 anos que a BRITA está empenhada 
na inovação constante e na máxima qualidade 
dos mais recentes desenvolvimentos de soluções 
para filtrar água. Para justificar os requisitos de 
alta qualidade da BRITA, existem controlos inter- 
nos e externos extremamente exigentes. O inde-
pendente e famoso organismo TÜV SÜD controla 
a qualidade do filtro de água doméstico e das 
cargas, de forma periódica. O TÜV SÜD certifica 
a qualidade inócua própria para a alimentação dos 
filtros de água BRITA em conformidade com a 
legislação alemã e europeia.

IV. BRITA® ao seu serviço e a pensar na sua total satisfação


