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EN    1. Cartridge exchange indicator 
2. Lid 
3. MAXTRA+ water filter 
4. Funnel 
5. Jug / Tank 
6. Tap spout

IL   1. מחוון לסימון מועד החלפת המסנן
 2. מכסה

 3. פילטר 
 4. משפך

 5. קנקן / מיכל
6. ברז מזיגה
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1. אנו מודים לכם שבחרתם מוצר איכותי של BRITA לקבלת 
מים נקיים יותר ורעננים. 

 טכנולוגיית BRITA MicroFlow Technology החדשנית של 
 מבטיחה סינון מים עוצמתי הרבה יותר:

גרגירי ה-Micro Carbon Pearls הקטנים מיוצרים מפחם טבעי של קליפות פרי הקוקוס הטבעיים. 	 
בעזרת טכנולוגיית BRITA MicroFlow Technology, חומרים הפוגעים בטעם ובריח, כגון כלור, 

נלכדים במיליוני הנקבוביות שבגרגירי ה-Micro Carbon Pearls של הפילטר.
גרגירי ION Exchange Pearls מבטיחים הגנה אמינה על מכשירי חשמל כגון קומקומים או 	 

מכונות קפה.
לקבלת מים נקיים יותר ורעננים במשקאות קרים, חמים ולבישול.	 
המזהמים או החומרים האחרים שמופחתים או מוסרים באמצעות המערכת הזאת לטיפול "במים" 	 

אינם מצויים בהכרח במים שלכם.

MAXTRA+ FlowControl: סינון מושלם
MAXTRA + FlowControl מבטיח זמן סינון מושלם לקבלת התוצאות הטובות ביותר באמצעות 

.BRITA השילוב של פילטר  והמשפך של קנקן סינון המים של

אורך החיים של פילטר  
אורך החיים של פילטר  תלוי באיכות המים המקומיים דוגמת קשיות המים.

 פילטר  מסנן עד 100 ליטר באזור שבו המים קשים )בהתבסס בעיקר על קשיות 
פחמנית של 12° עד 14.5°, דרגת קשיות בקנה מידה גרמני(.

כדי להבטיח ביצועים אופטימליים, יש להחליף את פילטר  אחת לארבעה שבועות לפחות 
או לאחר סינון של בין 60 ל- 100 ליטרים של מים. כדי להזכיר לכם את החלפת מסנן המים הבאה, 

קנקן סינון המים של BRITA מצויד במחוון לסימון מועד החלפת הפילטר.
המערכת מפחיתה טעמי לוואי וריח של כלור ומפחיתה את רמת הכלור בדרגה 1 בכ-75% לפחות.

מעל 50 שנות ניסיון זו ערובה לאיכות
במשך למעלה מ-50 שנים בריטה תומכת בחידושים ובאיכות הגבוהה 

ביותר בתחום של פתרונות לסינון מים. כדי להשיג את דרישות האיכות 
הגבוהות, קיימות ב-BRITA בקרות איכות פנימיות וחיצוניות מחמירות. 
TÜV SÜD - הבלתי תלוי והמפורסם מפקח על איכות קנקני סינון מים 

ביתיים ומסנני מים על בסיס קבוע. TÜV SÜD מאשר את האיכות 
 המתאימה למזון של קנקני סינון המים של BRITA ושל פילטר 

 בהתאם לתקינה בגרמניה ובאירופה.



II. איכות מהרגע הראשון
כדי להבטיח שתקבלו את התוצאות הטובות ביותר מקנקן סינון המים של BRITA, מלאו אחר 

ההוראות בקפידה.

1  הוראות לניקוי קנקן סינון המים של BRITA לפני השימוש הראשון ואחרי 
כל החלפה של מסנן המים

משפך וקנקן
מתאים למדיח כלים )מקסימום 50 מעלות צלזיוס(.

לקבלת תוצאות הניקוי הטובות ביותר, היפכו את המשפך והזרימו מי ברז דרך השסתום במשך מספר 
שניות.

אם קנקן סינון המים של BRITA בא במגע עם מזון העשוי לגרום לדהיית צבע )דוגמת קטשופ, חרדל(, 
נקו את קנקן סינון המים של BRITA. כדי למנוע דהיית צבע אפשרית של קנקן סינון המים של בריטה, 

אל תכניסו אותו למדיח כלים המכיל כלי אוכל המלוכלכים במזונות כאלה. 

BRITA Smart Light מכסה עם מחוון A1

A1 לפני הכנסת המכסה למדיח הכלים, יש להסיר את המחוון BRITA Smart Light מהמכסה ע"י 
סיבוב המחוון נגד כיוון השעון.

A2 אין לנקות במדיח כלים את המחוון BRITA Smart Light לאחר הסרתו. לאחר ההסרה יש לנקות 
את ה-BRITA Smart Light בידיים באמצעות מגבון לח. לאחר ניקוי המכסה יש להכניס בחזרה את 

מחוון BRITA Smart Light לתוך המכסה ע"י סיבוב בכיוון השעון עד שלא ניתן לסובב עוד.

K מכסה עם BRITA Memo שלא ניתן להסרה 

אין לנקות את המכסה במדיח כלים. נקו את המכסה בצורה ידנית.

B מסנן מים BRITA עם ברז מזיגה 

יש להזרים מים פושרים דרך ברז המזיגה או לנקות אותה מבפנים בעזרת ָמטֹוׁש או עם דבר דומה. 
הדקו ביד את אום החיבור כדי להבטיח מניעת נזילות. ניתן לפרק בקלות את הברז באמצעות סיבוב 

המכסה הממוקם מתחת לידית, ולאחר מכן ניקוי הזרבובית וחלקיה.

 Brita Smart Light להסרת אבנית מהמכסה
השתמשו במסירי אבנית נפוצים לשימוש ביתי. יפ

ט

C 2 הכנת פילטר  
איכות ללא פשרות - כל פילטר  של BRITA עובר טיפול בקיטור חם, לפני אריזתו, 

להיגיינה מירבית. הסירו את עטיפת המגן פילטר  )שימו לב: פילטר  החדש 
עשוי להיות לח לאחר טיפול בקיטור(. מלאו קנקן נקי במים קרים. טבלו את פילטר  במים 

קרים ונערו בעדינות כדי להוציא את בועות האוויר. הסירו את פילטר  ושיפכו את המים 
המשומשים.

D 3 הכניסו את פילטר  
הכניסו את המשפך לתוך הקנקן. הכניסו את פילטר  לתוך חלל המשפך ודחפו כלפי מטה 

עד שייכנס היטב למקומו.

4 מילוי קנקן פילטר המים של בריטה
שיטת המילוי תלויה בתכונות המכסה של דגם קנקן סינון המים של בריטה. המים שבמשפך מסוננים 

אוטומטית וזורמים לתוך הקנקן.



דגמים שונים של המכסה
E קנקן סינון המים של BRITA עם מכסה מתהפך 

הרכיבו את המכסה ולחצו אותו בזהירות פנימה לתוך הקנקן עד שיגיע למקומו. פיתחו את המכסה 
 BRITA בעל פתח המילוי הלחיץ והחזיקו את הפתח מתחת לברז. מלאו את קנקן סינון המים של

ישירות במי ברז קרים.

F 5 הפעלת פילטר  
הכינו את פילטר  לשימוש באמצעות שני מילויים ראשונים. שיפכו את המים שבהם 

השתמשתם בפעמיים הראשונות או השתמשו בהם להשקיית הצמחים. במילוי השלישי מסנן המים 
 מוכן לשימוש - תוכלו ליהנות ממים מסוננים של BRITA נקיים יותר, צלולים יותר ובטעם 

נפלא. במקרה של שחרור חלקיקי הפחם, נא לשטוף את המשפך ולהכניס את מסנן המים חזרה. 
למידע מפורט על החלקיקים, ראו "שאריות טבעיות" תחת הסעיף "הערות חשובות".

6 התאמת המחוון לסימון מועד החלפת מסנן המים
המחוון לסימון מועד החלפת מסנן המים של BRITA ינחה אתכם מתי יש להחליף את פילטר 

. המחוון נמצא במכסה של קנקן סינון המים של BRITA .BRITA ממליצה על החלפת 
פילטר  כל ארבעה שבועות לפחות כדי להבטיח ביצועי סינון אופטימליים.

דגמים שונים של המכסה
G  BRITA Smart Light עם BRITA קנקן סינון המים של

BRITA Smart Light מבטיח שתוכלו ליהנות ממי BRITA נקיים יותר, צלולים יותר ובטעם נפלא, 
כל הזמן. BRITA Smart Light בודק את ביצועי הסינון ומציין, מתי יש להחליף את המסנן לקבלת 
ביצועי סינון אופטימליים. בעזרת חיישן חכם הוא לא רק מודד את הזמן שעבר מאז החלפת מסנן 

המים האחרון אלא גם לוקח בחשבון את נפח המים שסוננו. להפעלה לפני השימוש הראשון ולאחר כל 
, יש ללחוץ על נורת ה-LED של ה-BRITA Smart Light למשך 5-10  החלפה של פילטר 

. הקנקן לסינון המים מוכן  I H עד שנורת ה-LED תהבהב שלוש פעמים בצבע ירוק  שניות בערך 
עכשיו לשימוש.

בכל שימוש בקנקן לסינון המים, המחוון BRITA Smart Light יתריע האם הגיע הזמן להחליף מסנן 
בעזרת אורות מהבהבים בצבעים שונים.

 . אור ירוק: ביצועים מיטביים של פילטר 
אור צהוב: בקרוב יש להחליף את הפילטר, יש להצטייד בפילטר חדש.

אור אדום: צריך להחליף את הפילטר. כך אמור לקרות לאחר 4 שבועות או לאחר סינון של עד 100 
ליטר מים, לתוצאות סינון אופטימליות.

ניתן לעקוב אחרי ביצועי הסינון המערכת בכל זמן. פשוט לוחצים על המחוון BRITA Smart Light עם 
 I  H האצבע כדי לראות את מצב המסנן בפועל. 

K  J  Memo עם BRITA קנקן סינון המים של
BRITA Memo מזכיר לכם להחליף את פילטר  כל ארבעה שבועות. לאחר הפעלת 
פילטר  הסירו את אריזת המגן מתצוגת Memo ולחצו על כפתור "התחל" עד שכל 

ארבעת הקווים יופיעו בתצוגה ויהבהבו פעמיים. נקודה קטנה מהבהבת בפינה הימנית התחתונה של 
התצוגה מראה ש-BRITA Memo פועל. כל קו מתייחס לפרק זמן של שבוע בקירוב. אורך החיים 

המומלץ של פילטר  הוא ארבעה שבועות, שווה ערך לארבעה קווים או 100%. לאחר כל 
. החליפו את פילטר  שבוע, קו אחד יעלם כדי להראות את אורך החיים הנותר של פילטר 

 כאשר כל ארבעת הקווים ייעלמו והחץ יתחיל להבהב.

L 7 החלפת פילטר  
מישכו את פילטר  החוצה. מלאו את ההוראות 1 עד 6 המפורטות בסעיף "איכות מהרגע 

הראשון".



III. הערות חשובות
אין לחשוף את קנקן סינון המים של BRITA לאור שמש ישיר. שימרו את הקנקן הרחק ממכשירים 

חמים דוגמת תנור או מכונת קפה. אחסנו את קנקן סינון המים של BRITA במקום קריר ויבש.
כשיש הודעות ממשרד הבריאות או מהרשויות המוסמכות בדבר מחדל תברואתי, יש להרתיח את מי 

השתייה ולנהוג בהתאם להוראותיהם
המים המסוננים של בריטה נועדו לצריכת בני אדם בלבד. המים המסוננים של בריטה נחשבים למזון 

מתכלה ועל כן יש להשתמש בהם תוך יום אחד.
ודאו שיש ברשותכם פילטר  חדש להחלפה. בריטה ממליצה לאחסן מסנני מים 

 באריזתם המקורית במקום קריר ויבש.
במשך חייו של קנקן סינון המים של BRITA, ייתכן שתבחינו בהצטברות אבנית על המכסה ועל פתח 
המילוי האוטומטי. הדבר נגרם מכיון שחלקים אלה באים תמיד במגע עם מים לא מסוננים, המכילים 

 BRITA Smart-ממליצה על ניקוי והסרת האבנית מהמכסה ומה BRITA .)קשיות פחמית )אבנית
Light בקביעות, באמצעות נוזל חומצת לימון להסרת אבנית לשימוש ביתי. במקרה של נפילה של 

ה-BRITA Smart Light יש לבדוק  שאין נזקים, ואם יש נזקים נראים לעין, יש להחליפו. יש להשליכו 
בהתאם להוראות ולתקנות הנהוגות. יש להחזיק את ה-BRITA Smart Light הרחק מהישג ידם של 

ילדים )סכנת בליעה(. במקרה שהקנקן לסינון המים של BRITA לא יהיה בשימוש תקופה ארוכה )כגון 
במהלך חופשה(, BRITA ממליצה להוציא את פילטר  לשפוך את המים מהמים שנשארו 

בתוך קנקן סינון המים של BRITA ולהכניס את המסנן בחזרה, בלי להדק. לפני שימוש נוסף בקנקן 
סינון המים של BRITA הוציאו את פילטר  נקו אותו, וחיזרו על שלבים 3 עד 5 בסעיף 
"איכות מהרגע הראשון". שימו לב במיוחד למחוון להחלפת מסנן BRITA. אם קנקן סינון המים של 

BRITA בא במגע עם מזון העשוי לגרום לדהיית צבע )דוגמת קטשופ, חרדל(, נקו את קנקן סינון המים 
של BRITA. כדי למנוע דהיית צבע אפשרית של קנקן סינון המים של בריטה, אל תכניסו אותו למדיח 
כלים המכיל כלי בישול המלוכלכים במזונות כאלה. במקרה של קנקן סינון המים של BRITA עם ברז 

מזיגה, אם אתם מבחינים בחלחול מים בין מכלול הברז לבין גוף המכל, פשוט יש להדק את האום 
המשושה שבתוך המכל.

ביצועים אופטימליים
יש לסנן רק מי ברז קרים.

ביצועי המערכת נבדקו בתנאי מעבדה מבוקרים.
בתנאי שימוש רגילים קיימת אפשרות לשינויים בביצועי המערכת בהתאם לתנאי הסביבה.

סדר הפעולות: סינון תחילה והרתחה לאחר מכן
קנקני סינון המים של BRITA נועדו לשימוש רק עם מי ברז שטופלו על ידי הרשות המקומית )הערה: 
מים אלו תמיד מטופלים ונמצאו בטוחים לשתייה בהתאם לרגולציה המקומית( או עם מים מאספקה 
פרטית שנבדקו ונמצאו ראויים לשתייה. אם מתקבלת הנחיה מהרשויות שיש להרתיח את מי הברז, 
יש להרתיח גם מים מסוננים של BRITA. כאשר ההוראות להרתחת מים מתבטלות, יש לנקות את 

כל קנקן סינון המים של BRITA ולהכניס פילטר  חדש. לאוכלוסיות מסוימות )למשל, 
בעלי מערכת חיסונית מוחלשת ותינוקות( מומלץ באופן כללי להרתיח את מי הברז; כך גם לגבי מים 
מסוננים של BRITA. ללא קשר לסוג המים שבשימוש, מומלץ להשתמש בכלי נירוסטה או קומקומים 

עם גופי חימום מוסתרים. בפרט, אנשים הרגישים לניקל צריכים להשתמש במכשירים העשויים 
מנירוסטה או בקומקומים עם גופי חימום מוסתרים.

היגיינה מושלמת
מסיבות של היגיינה, פילטר  עובר טיפול מיוחד בכסף. כמות קטנה של כסף עלולה לחדור 

למים. חדירה זו היא במסגרת ההנחיות של ארגון הבריאות העולמי בנוגע לאיכות מי השתייה.
מי BRITA מסוננים אינם מיועדים לטיהור מיקרוביולוגי של מים. אין להשתמש במים שאינם בטוחים 

מבחינה מיקרוביולוגית, או שאיכותם איננה ידועה, מבלי לבצע חיטוי מתאים לפני או אחרי הסינון. 
מומלץ שאנשים בעלי בעיות בריאות יתייעצו עם רופא לפני השימוש במערכת. למניעת התרבות 

מיקרואורגניזמים יש להקפיד לפעול בהתאם להוראות היצרן לטיפול במערכת ולתחזוקתה.

רגישים לאשלגן?
בעת תהליך הסינון, ייתכן שתהיה עלייה קלה בתכולת האשלגן. עם זאת, ליטר אחד של מים מסוננים 

של BRITA מכיל פחות אשלגן מאשר, למשל, תפוח. אם אתם סובלים ממחלת כליות ו/או מקפידים על 
   .BRITA תזונה ללא אשלגן, אנו ממליצים להיוועץ ברופא שלכם לפני השימוש בקנקן סינון המים של



שאריות טבעיות
כמו כל מוצר טבעי, גרגירי Micro Carbon Pearls נתונים להשפעות טבעיות. השפעות אלו עשויות 

לגרום לשחיקה קלה ולחדירת חלקיקי פחם קטנים, שמופיעים כחלקיקים שחורים זעירים, לתוך המים 
המסוננים. אין לחלקיקים אלה השפעה מזיקה על הבריאות. במקרה של בליעה, הם לא מזיקים לגוף 

האדם. אם הבחנת בחלקיקי פחם, BRITA ממליצה לשטוף את מסנן המים מספר פעמים עד שכל 
החלקיקים השחורים ייעלמו. 

  BRITA Memo-ו BRITA Smart Light הוצאה והחלפה של
ה-BRITA Smart Light וה-BRITA Memo מכילים סוללה ואורך חייהם 
הוא כחמש שנים בקירוב. כאשר הם מתכלים יש לזכור להשליך מוצרים 

 BRITA -אלו בהתאם להוראות ולתקנות הנוהגות. כדי להוציא את ה
SMART LIGHT, יש להסיר אותו מהמכסה ע"י סיבוב נגד כיוון השעון 
)ראה איור A1(. במידה והנכם זקוקים לעזרה טלפונית אנא פנו למוקד 

שירות הלקוחות בטלפון 9880*
כדי להסיר את ה-BRITA Memo שתוקפו פג, הכניסו מברג לחריץ 

הסמוך ל-BRITA Memo והוציאו אותו בדחיפה. שימו לב: אין להסיר את 
ה-BRITA Memo מכל סיבה אחרת מלבד לצורך השלכתו.

החרגת אחריות
BRITA לא תישא באחריות בגין שימוש שאינו על פי ההוראות.

BRITA מידע על קיבולת קנקן סינון המים של

קיבולת מסוננת קיבולת כוללת BRITA דגם קנקן סינון המים של

ליטר 1.4 ליטר 2.4 Marella

ליטר 1.4 ליטר 2.4 Style

הוראות התקנה, תפעול ותחזוקה

מפרט טכני

קנקן אחד ו- פילטר  אחד )עשויים 
להיות ארוזים עם פריטים נוספים או בלעדיהם(

 Marella 
Style

פילטר להחלפה )ארוז עם מספר משתנה 
של יחידות(

פילטר  

עד 100 ליטר או 4 שבועות )לפי המוקדם 
מביניהם(

עמידות פילטר 

לא רלוונטי )מערכת זרימה חופשית( לחץ במהלך ההפעלה

30°C טמפרטורה מקסימלית

0°C טמפרטורה מינימלית

 יבואן: סודהסטרים ישראל בע"מ, רח' עתיר ידע 1, כפר סבא, 4464301, ת.ד. 2289.
מוקד שירות הלקוחות וההודעות 9880*

יצרן: BRITA Gmba. רח' היינריך הרץ 4, טאונוסשטיין, 65232 גרמניה. טל' 0 746 6128 0049

הדגם Marella מיוצר בגרמניה
הדגם Style מיוצר בגרמניה

יש להשליך את הקנקן בהתאם לתקנות המקומיות.
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EN    1. Cartridge exchange indicator 
2. Lid 
3. MAXTRA+ water filter 
4. Funnel 
5. Jug / Tank 
6. Tap spout

IL   1. מחוון לסימון מועד החלפת המסנן
 2. מכסה

 3. פילטר 
 4. משפך

 5. קנקן / מיכל
6. ברז מזיגה



EN

I. Thank you for choosing BRITA quality for 
cleaner, fresher tasting water. 
The innovative BRITA MicroFlow Technology within MAXTRA+ 
ensures a much more powerful water filtration:
	 The small Micro Carbon Pearls are made from carbon from natural coconut shells. 

Thanks to the BRITA MicroFlow Technology taste and odour impairing substances, 
such as chlorine, are effectively locked away in millions of pores within the Micro 
Carbon Pearls of the filter.

	 For cleaner, fresher tasting water in your hot and cold drinks and for cooking.
	 The contaminants or other substances removed or reduced by this water treatment 

system are not necessarily present in your water.

MAXTRA+ FlowControl: perfect filtration
MAXTRA+ FlowControl ensures the perfect filtration time for best results through the 
combination of the MAXTRA+ water filter and the funnel of the BRITA water filter jug.

Lifetime of the MAXTRA+ water filter 
MAXTRA+ water filter life depends on local water quality, such as water hardness.
The MAXTRA+ water filter filters up to 100 litres in an area with hard water )primarily 
based on carbonate hardness of 12° to 14,5° German hardness(.
To ensure optimum performance you should change your MAXTRA+ water filter every 
four weeks or after filtering 60 to 100 litres of water. To remind you of the next water 
filter change, your BRITA water filter jug is equipped with a water filter exchange 
indicator.
The system reduces the taste and smell of chlorine and reduces level 1 chlorine –  
at least 75%.

Over 50 years of experience is a guarantee of quality
For over 50 years, BRITA has stood for constant innovation 
and the highest quality of water filter solutions. To reach high 
quality requirements at BRITA there are stringent internal and 
external quality controls. The independent and renowned TÜV 
SÜD controls the consistent quality of household water filter 
jugs and water filter on a regular basis. TÜV SÜD certifies the 
food grade quality of BRITA water filter jugs and the MAXTRA+ 
water filter according to German and European legislation.



II. Quality from the very start
To ensure that you get the best results from your BRITA water filter jug, please follow 
the instructions carefully.

1  Cleaning instructions for your new BRITA water filter jug 
before first use and after every water filter exchange

Funnel and jug
Dishwasher safe )max. 50 °C(.
For best cleaning results, turn the funnel upside down and let tap water flow through 
the valve for a few seconds.
If your BRITA water filter jug has been in contact with food that is likely to cause 
discolouration )e.g. tomato ketchup, mustard( clean your BRITA water filter jug.  
To avoid possible discolouration of your BRITA water filter jug, do not include it in  
a dishwasher containing dirty crockery from such foods.

Lid with BRITA Smart Light A1

Before cleaning the lid in the dishwasher please remove the BRITA Smart Light from 
the lid by turning it anti-clockwise. A1

The removed BRITA Smart Light must not be washed in the dishwasher. After removal 
clean the BRITA Smart Light by hand using a soft and damp cloth. After cleaning the 
lid simply insert the BRITA Smart Light back into the lid by turning it clockwise as far 
as it will turn. A2

Lid with non removable BRITA Memo K

The lid must not be washed in the dishwasher. Clean the lid by hand.

BRITA water filter with a tap spout B

Please pass warm water through the tap spout, and you may wipe it internally with a 
cotton bud or similar. Please hand tighten the union nut in order to ensure that leaks 
are prevented. The tap can be easily disassembled by screwing off the cap located 
under the lever and then cleaning the spout and components.

Please use mild detergents but no abrasive cleaners. For descaling 
the lid and the BRITA Smart Light use common household citric acid 
based descaling fluids.

Ti
p

2  Preparation of the MAXTRA+ water filter C

For quality you can trust: BRITA hot steam treatment for ultimate hygiene in every 
MAXTRA+ water filter. Remove the protective wrapper from the MAXTRA+ water filter 
)Note: The MAXTRA+ water filter may be damp from steam treatment process(. Fill 
the clean jug with cold water. Immerse the MAXTRA+ water filter in cold water and 
shake it gently to remove any air bubbles. Remove the MAXTRA+ water filter and 
discard the used water.

3  Insert the MAXTRA+ water filter D

Insert the funnel into the jug. Place the MAXTRA+ water filter into the hollow of the 
funnel and push downwards until it is positioned firmly.

4  Filling of the BRITA water filter jug
The filling method depends on the features in the lid of your BRITA water filter model. 
The water in the funnel is automatically filtered and flows into the jug.



Variants of the lid
BRITA water filter jug with flip top lid E

Carefully press the lid onto the jug until it is in place. Open the flip top lid and place 
the opening under the tap. Fill your BRITA water filter jug directly under the tap with 
cold water.

5  Activate the MAXTRA+ water filter F

The MAXTRA+ water filter must be activated with the first two fillings. Discard the first 
two fillings or use the water for your plants. With the third filling the MAXTRA+ water 
filter jug is ready for use – you will enjoy cleaner, fresher tasting BRITA filtered water. 
In case that carbon particles are released please rinse the funnel and insert the water 
filter again. For detailed information about particles please see paragraph “Natural 
traces” under “Important notes”.

6  Water filter exchange indicator adjustment
Your BRITA water filter exchange indicator will prompt you when you need to change 
the MAXTRA+ water filter. The indicator is in the lid of your BRITA water filter jug. 
BRITA recommends the exchange of your MAXTRA+ water filter at least every four 
weeks to ensure optimum filtration performance.

Variants of the lid
BRITA water filter jug with BRITA Smart Light G

The BRITA Smart Light ensures that you can enjoy cleaner, fresher tasting BRITA 
filtered water all the time. It monitors the filtration performance and indicates intuitively 
when to change the cartridge for optimum filtration performance. Using an intelligent 
sensor it not only measures the time since the last water filter change but also takes 
the volume used into account. For activation before first use and after every change of 
the MAXTRA+ water filter, press the BRITA Smart Light LED reset button for approxi-
mately 5-10 sec H  until the LED light is fading green in and out three times I .  
Your water filter jug is now ready to use.
During every use of the water filter jug the BRITA Smart Light will prompt you whether 
it is time to change the cartridge through different coloured flashing lights.
Green light: MAXTRA+ water filter filters with optimum performance.
Yellow light: it is nearly time to replace your water filter soon, please stock up.
Red light: please exchange your water filter. This will be the case after either 4 weeks 
or 100L of filtered water usage assuming a typical pouring flow.
You can monitor the status of your filtration performance any time. Simply press on 
the BRITA Smart Light with your finger to see the actual filter status  H  I .

BRITA water filter jug with Memo J  K .

The BRITA Memo reminds you to change your MAXTRA+ water filter every four 
weeks. After activating the MAXTRA+ water filter, please remove protective foil from 
Memo display and press the “START” button until all four bars appear in the display 
and flash twice. A small flashing dot at the bottom right corner of the display shows 
the BRITA Memo is working. Each bar refers to a lifetime of approx. one week. The 
recommended MAXTRA+ water filter life of four weeks equals four bars or 100%. 
After each week one bar will disappear to show the remaining MAXTRA+ water filter 
life. Change the MAXTRA+ water filter when all the bars have disappeared and the 
arrow starts to flash.

7  Exchange of the MAXTRA+ water filter L

Pull the MAXTRA+ water filter out. Follow the instructions for “Quality from the very 
start” from step 1 to 6.



III. Important notes
Do not expose your BRITA water filter jug to direct sunlight. Keep your BRITA water 
filter jug away from heating elements, e.g. oven, coffee machine. Store your BRITA 
water filter jug in a shady, cool place.
BRITA filtered water is dedicated for human consumption only. It is a perishable food 
and as such please consume it within one day.
Ensure that you have a new MAXTRA+ water filter ready for exchange. BRITA 
recommends to store your MAXTRA+ water filter in their original wrapping in a cool 
and dry place.
Over the lifetime of the BRITA water filter jug you may notice limescale build-up on 
the lid. This is due to the fact that it always comes into contact with unfiltered water, 
which contains carbonate hardness )limescale(. BRITA recommends that you clean 
and descale your lid and the BRITA Smart Light on a regular basis with common 
household citric acid based descaling fluid. In case you drop the BRITA Smart Light 
please check for any damages and replace, if damages are visible. Disposal should 
follow all applicable provisions and regulations. Please keep the BRITA Smart Light 
out of the reach of children )risk of swallowing(. Should your BRITA water filter jug not 
be in use for a prolonged period )e.g. holiday(, BRITA recommends that you take out 
the MAXTRA+ water filter, discard any water left inside the BRITA water filter jug and 
loosely insert the MAXTRA+ water filter again. Before using the BRITA water filter jug 
again take out the MAXTRA+ water filter, clean the water filter and repeat steps 3 to 5 
of the “Quality from the very start”. Please pay special attention to your BRITA water 
filter exchange indicator. If your BRITA water filter jug has been in contact with food 
that is likely to cause discolouration )e.g. tomato ketchup, mustard( clean your BRITA 
water filter jug. To avoid possible discolouration of your BRITA water filter jug, do not 
include it in a dishwasher containing dirty crockery from such foods. If you note in 
case of a BRITA water filter jug with a tap spout any water seepage between the tap 
assembly and the body of the tank, simply tighten the hexagonal nut inside the tank.

Optimum performance
Please filter cold tap water only.
The system’s performance have been tested under controlled laboratory conditions.
Under normal use conditions, there is a possibility that the system’s performance will 
vary based on environmental conditions.

In the event: filter first, and then boil
BRITA water filter jugs are designed for use only with municipally treated tap water 
)note: this water is constantly controlled and according to legal regulations safe to 
drink( or with water from private supplies which has been tested as safe to drink. If 
an instruction is received from the authorities that mains water must be boiled, then 
BRITA filtered water must also be boiled. When the instruction to boil water is no 
longer in force, the entire BRITA water filter jug must be thoroughly cleaned and a 
new MAXTRA+ water filter inserted. For certain groups of people )e.g. those with 
impaired immunity and for babies(, it is generally recommended that tap water should 
be boiled; this also applies to BRITA filtered water. Irrespective of the water used, 
you should use utensils with stainless steel or kettles with concealed elements. In 
particular, people who are sensitive to nickel should use appliances made of stainless 
steel or kettles with concealed elements.



Ultimate hygiene
For hygiene reasons, the MAXTRA+ water filter contents are subject to special 
treatment with silver. A very small amount of silver may be transferred to the water. 
This transference would be within the World Health Organisation )WHO( guidelines.
Filtered BRITA water is not meant for microbiological purification of water. Do not 
use water that is not microbiologically safe, or of unknown quality, without performing 
adequate sterilization before or after filtration. It is recommended for people 
with health problem to consult a doctor prior to using the system. To prevent the 
reproduction of microorganisms, take care to follow the manufacturer’s instructions  
for handling and maintenance of the system.

Sensitive to potassium?
During the filtering process, there may be a slight increase in potassium content. 
However, one litre of BRITA filtered water contains less potassium than e.g. an apple. 
If you have kidney disease and/or follow a potassium restricted diet, we recommend 
that you consult your doctor before using a BRITA water filter jug.

Natural traces
Like each natural product, the consistency of the BRITA Micro Carbon Pearls is 
subject to natural variances. This can lead to a slight abrasion of small carbon 
particles into your filtered water, noticeable as black bits. These particles have no 
negative health effects. If ingested, they will not harm the human body. In case you 
observe carbon particles, BRITA recommends to flush the water filter several times  
or until the black bits disappear.

Correctly dispose of BRITA Smart Light and BRITA Memo
The BRITA Smart Light and BRITA Memo contain a battery and 
have a life of approx. five years. At the end of their lives please 
remember that these devices must be disposed according 
to all applicable provision and regulations. To dispose of the 
exhausted BRITA Smart Light please remove it from the lid 
by turning it anti-clockwise A1, please contact our customer 
service hotline for assistance via telephone *9880.
To remove the exhausted BRITA Memo place a screwdriver in 
the notch next to the BRITA Memo and push it out. Please note that the BRITA Memo 
should not be removed for any other reason than to dispose of it.

Exclusion of liability
Please understand that BRITA cannot accept any liability on their part if you do not 
follow the given usage instructions.



Information on

BRITA water filter jug model Total Capacity Filtered capacity

Marella 2.4 L 1.4 L

Style 2.4 L 1.4 L

Installation instructions, operation and maintenance

Technical specifications

Marella  
Style 

1 Basic unit )Jug( and 1 MAXTRA+ 
water filter )May be packed with or 
without additional items(

MAXTRA+ water filter Replacement water filter )Packages 
with varying numbers of units(

Durability of the MAXTRA+ water filter up to 100 litres or 4 weeks )which ever 
comes first(

Pressure during operation not relevant )free flow system(

Max. temperature 30°C

Min. temperature 0°C

Imported by SodaStream Israel Ltd. 1 Atir Yeda st.,  
P.O Box 2289, Kfar Saba 4464301,  
Tel. +)00(972-3-9762400, Customer Service and Sales Hotline *9880
Manufactured by Brita GmbH, Heinrich-Hertz-Str. 4, 65232 Taunusstein Germany,

Marella model is made in Germany
Style model is made in Germany

Dispose of the jug in accordance with local regulations.
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EN   SodaStream Israel Ltd., Atir Yeda St.,  
P.O. Box 2289, 4464301 Kfar Saba, Israel 

For Customer Service Center please dial *9880

IL   סודהסטרים ישראל בע"מ רחוב עתיר ידע 1, 
 כפר סבא, 4464301, ת.ד 2289. 

מוקד שירות הלקוחות וההזמנות 9880*


