
FILTRACE VODY
PRO DOMÁCNOSTI

Návod k instalaci (CZ)
Sada pro instalaci filtru BRITA Professional

Před samotnou instalací se ujistěte,

Po skladování a přepravě pod 0°C musí být produkt ponechán v otevřeném původním obalu po dobu nejméně 
24 hodin, než bude uveden do provozu při uvedených okolních teplotách pro provoz.

že přívod vody je uzavřen.

Můžete uzavřít hlavní uzávěr přívodu vody, 
nebo použít uzávěr pod dřezem (pokud je 
instalován).

Zastavte přívod vody

POZOR! Nedotahujte šroubení hadice silou! 
Koncovka připojovací hadice by měla být 
vybavena silikonovým plochým těsněním. 

Koncovka připojovací hadice by měla být 
vybavena silikonovým plochým těsněním. 

Jemné dotažení klíčem by mělo stačit. 

Závit na hlavici filtru je přesný a nepočítá s 

Závit na hlavici filtru je přesný a nepočítá s 

použitím dodatečné těsnící pásky. Pokud 
dochází k netěsnosti zkontrolujte 
těsnení na hadici. Přílišnou silou můžete 
závit na hlavě filtru ulomit!

Připojte hadici přívodu studené vody k hlavici filtru.

POZOR! Nedotahujte šroubení průtokoměru silou!
Balení obsahuje silikonové ploché těsnení, které
použijte na připojení průtokoměru. 
Jemné dotažení klíčem by mělo stačit. 

Potom připojte hadici k výstupu průtokoměru.

použitím dodatečné těsnící pásky. Pokud 
dochází k netěsnosti zkontrolujte 
těsnení na průtokoměru. Přílišnou silou můžete 
závit na hlavě filtru ulomit!

Připojte průtokoměr na výstup vody (OUT)

INOUT

3/8”

přívod
vody

Odstraňte červenou plastovou krytku.
Pojistka slouží na zajištění hygienické 
nezávadnosti patrony filtru. Ujistěte se, 
že nová patrona v balení má pojistku 
pevně přitavenou na vršku patrony. 

Zatáhněte za červené ouško a odstraňte 
celý červený kryt.
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Hadička proplachu musí být mimo prostor 
hlavice!  (Hadička proplachu je po vyjmutí 
z obalu uložená ve spodní straně hlavice filtru.) 

Lehce ji uchopte a vyjměte tak, aby volně visela. 

Připravte hlavici filtru k nasazení

Zajistěte filtr v hlavici
Otočte zámkem hlavice filtru ve 
vyznačeném směru (viz obrázek) až do 
vodorovné polohy. Při správnem 
uzamčení uslyšíte klapnutí bezpečnostní 
západky.

Patrona filtru je nyní uzamčena v hlavě 
filtru. Filtrační zařízení je nyní připraveno 
k provozu.

Zkontrolujte těsnící kroužky na patroně!  
Zatlačte těsnící kroužky, tak aby byly pevně 
zasazeny do patrony.

Nasaďte hlavici filtru na patronu a dotlačte 
nadoraz.

POZOR! Hlavice se dá nasadit jenom jedním 
směrem. Hlavici nasaďte v poloze uvedené 
na obrázku.

Nasaďte hlavici filtru na patronu

Po otevření přívodu vody můžete slyšet 
slabé syčení, které je spůsobené 
napouštěním filtru vodou.

Před prvním použitím nechte odtéct 
několik litrů vody do dřezu, aby se filtr 
propláchl a zavodnil. Ve vodě můžete zprvu 
pozorovat jemné bublinky. Je to normální 
projev zvíření vody, který postupně zmizí.

Otevřete přívod vody

Digitální zobrazovací jednotku je možné umístit kdekoliv
na lehce přístupné a viditelné místo pomocí suchého zipu, 
který je součástí balení.

Kabel z průtokoměru zastrčte do konektoru digitální
zobrazovací jednotky dle obrázku.

Připojte kabel z průtokoměru do
zobrazovací jednotky
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Nastavení digitálního průtokoměru

Filtrační systém je nyní připraven k provozu

Stanovení tvrdosti vody a zjištění kapacity filtru 

Do čisté sklenice napustěte studenou 

Při prvním spuštění je potřeba 
průtokoměr aktivovat 
současným stisknutím obou 
tlačítek.

V kroku 10 jste stanovili 
tvrdost vody a podle tabulky 
zjistili kapacitu filtru. Číselný 
údaj o kapacitě v litrech 
nastavte na digitální jednotce.

Postupujte podle uvedeného 
postupu.

proužek. Poté proužek vyjměte.

Použijte přiložený testovací 
proužek pro stanovení tvrdosti 
vody

1s

Po vyjmutí počkejte 1 minutu a podle 
tabulky stanovte tvrdost vody a odpovídající 
kapacitu filtru. 

Malé plošky na proužku se po 60 
vteřinách zbarví do zelené nebo fialové 
barvy.  Přiložte proužek a v daném řádku 
zjistěte tvrdost vody a přibližnou 
kapacitu filtru.

Po vyjmutí počkejte 1 minutua) b) c) Stanovení tvrdosti vody 
a kapacity filtru podle 
tabulky

Velmi měkká

Měkká

Středně tvrdá

Tvrdá

Velmi tvrdá

Tvrdost vody °d 

5 °d    1700               

10 °d    1400               

15 °d    1100               

20 °d     800               

25 °d     500               

Kapacita filtru
v litrech

60s

LITER  

1) 2)

Aktivace
+ 5 sec. Hotovo

FILTER  

  LITER  

FILTER  

  LITER  

FILTER  

  LITER  

FILTER  

  LITER  

FILTER  

  LITER    LITER  

Nastavení kapacity

1)
LITER  

4)

1a) Ukončení 2) 3)

5) 6) Hotovo

vodu a na cca 1 vteřinu vložte testovací 

Jakmile se údaj o zůstatkové kapacitě filtru rozbliká, je potřeba neprodleně vyměnit filtrační patronu za novou!



Provozování filtračního systému (CZ)

Tento postup se používá jen po výměně filtrační patrony za novou! Stisknutím uvedeného tlačítka 
zresetujete jednotku na původní nastavení.

LITER  Reset naměřené spotřeby
a doby provozu

Reset informace o kapacitě a času zobrazené průtokoměrem

1) 3 sek.

  LITER  Zobrazí se původně nastavená
kapacita

2) Hotovo

REPLACE  

LITER  

REPLACE  

LITER  

Signalizace vyčerpání kapacity blikáním

Nastavená kapacita
byla překročena
Nastavená kapacita
byla překročena

Jakmile se údaj o zůstatkové kapacitě filtru rozbliká, je potřeba neprodleně vyměnit filtrační patronu za novou!

Plánovaná doba provozu
uplynula

1

LITER  

1

LITER  

2

LITER  

2

LITER  

5

LITER  

5

LITER  

1) 1a)  

Vyvolání záznamů z paměti průtokoměru

  LITER  

5 sek. 1b)  2a)

2b) 3a) 3b) 4)

Litry

Měsíce Litry

Měsíce

Měsíce

Litry

Konec

  LITER  

1) 2) 3)

Neodhazujte použitou baterii do komunálního odpadu. Použité baterie je možné 
vrátit prodejci. Spotřebitelé jsou povinni vrátit použité baterie.

Výměna baterie digitálního průtokoměru

V případě, že je nutné vyměnit baterii digitální jednotky, použijte novou baterii typ CR2032 
a postupujte podle uvedeného návodu.
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Informace o produktu (CZ)

Jednoduchá a cenově příznivá filtrace vody je nyní dostupná v profesionální kvalitě. 
Filtr BRITA Purity C50 Quell ST nejen sníží tvrdost vody, ale zachytí i nečistoty jako 
např. písek a rez. Složka aktivního uhlí absorbuje chlor, organické nečistoty a těžké 
kovy. Voda je tak zbavena škodlivých látek a to při zachování minerálů potřebných 
pro vaše zdraví.

Z čeho se skládá filtr vody BRITA Purity C50 ST

Je filtr BRITA bezpečný?

tested*

1 - Předfiltrace
První filtrační stupeň zachycuje hrubé částice.
2 - Redukce uhličitanové tvrdosti vody
Filtrační médium PURITY C Quell ST snižuje uhličitanovou
tvrdost, a tak zamezuje tvorbě nežádoucího vodního kamene.
3 - Filtrace aktivním uhlím
Veškerá voda - včetně obtokové vody - protéká přes filtr 
s aktivním uhlím, takže látky které mají nepříznivý vliv
na vznik pachutí a zápachů jsou odstraněny.
4 - Jemná filtrace
Na konci procesu filtrace zadrží jemné médium všechny
drobné částice.

Potravinářská bezpečnost filtrů vody a výrobků BRITA Professional je pravidelně 
testována a monitorována nezávislými instituty.

Podle zákona č.22/1997 Sb. a nařízení vlády č.170/97, a dle platného protokolu 
P-ECA, mezi EU a ČR o vzájemném uznávání posouzení shody a akceptaci průmys-
lových výrobků a na základě testů dle požadavků EU, bylo vydáno (dne 26.11.2008) 
prohlášení o shodě - Declaration of Compatibility. Zařízení je určeno pro doúpravu 
pitné vody, a bylo posouzeno z hlediska jeho vlastností a požadavků na bezpečnost, 

3/8”

Hadice přívodu vody do vodovodní baterie není součístí balení! Stávájící hadici 
přívodu vody připojíte k filtru vody BRITA, takže je třeba další hadici na připojení filtru 
k baterii.
Tip: opatřete si hadici s dostatečnou délkou. Pamatujte, že filtr bude třeba měnit 
a díky delší hadici můžete s filtrem pohodlně manipulovat.

Co budete k instalaci potřebovat?

Hadice na připojení k hlavě filtru
musí mít rozměr 3/8” a být opatřena plochým
gumovým anebo silikonovým těsnením.

stanovenými zákony a technickými předpisy. Vlastnosti výrobků splňují všechny 
požadavky stanovené příslušnými zákony a technickými předpisy, které se na ně 
vztahují a jsou při jejich určeném obvyklém použití bezpečné.



Z hygienických důvodů je maximální životnost filtrační patrony 6 měsíců!
Hadice k filtru musí být měneny vždy po 5 letech! Celý filtrační systém musí 
být vyměněn nejpozději po deseti letech od uvedení do provozu.

Instalaci lze provést pod kuchyňský dřez. Můžete si zvolit připojení na stávající 
vodovodní baterii, nebo instalaci další speciální baterie určené jen pro filtrovanou 
vodu.

Jaké jsou možné způsoby zapojení?

Využití stávající baterie.
Je filtrována všechna 
studená voda.

Využití trojcestné baterie.
Není potřeba instalovat 
další baterii. 

Instalace nové baterie pro 
výdej filtrované vody.
Efektivní využití filtrované 
vody. 

STUDENÁ  

TEPLÁ  

BRITA
filtr vody

STUDENÁ  

TEPLÁ  

BRITA
filtr vody

STUDENÁ  

TEPLÁ  

BRITA
filtr vody

Filtr může stát nebo ležet. V balení hlavy 
filtru se nachází držák, který je možné 
přimontovat k vnitřní straně skříňky 
a filtr do něj upevnit. 
Tak nebude filtr zabírat místo na podlaze.

V jaké pozici má být filtr?

Společnost Aqualink s.r.o. je výhradním dovozcem produktů BRITA Professional pro 
Českou a Slovenskou republiku. Rádi vám poskytneme další informace a podporu 
ohledně instalace filtru. 

Video návod: www.siko.cz
Telefonicky: +420 545 214 242, +420 722 963 490 

Kde najdete pomoc a další infomace?

Tento filtr je nutné namontovat přímo k vodovodní baterii. Nikdy nemontujte filtr na 
vstupu do domu, nebo bytu! Filtr redukuje obsah chloru ve vodě a rozvody vody v 
domě by tak nebyly chráňené před hygienickými riziky.

Kam se filtr BRITA montuje?

Novou náhradní patronu filtru BRITA Purity C50  ST můžete zakoupit u prodejce kde 
jste zakoupili instalační set. 
Seznam prodejen kde zakoupíte naše produkty najdete na internetové adrese:
www.siko.cz

Kde zakoupit nový filtr?



Filtr vody BRITA Purity C50 Quell ST je určen pouze pro použití s pitnou
vodou z obecního vodovodu (poznámka: tato voda se neustále kontroluje v 
souladu s místními předpisy a je pitná) nebo s vodou ze soukromých zdrojů, 
která byla testována a označena jako pitná.
Pokud příslušné úřady vydají pokyn, že je třeba vodu z vodovodu převařovat, je 
třeba převařovat i vodu filtrovanou systémem BRITA. Po skončení platnosti 
pokynu k převařování vody je třeba vyměnit patronu filtru za novou. 
Pro některé skupiny obyvatelstva (např. pro osoby s postižením imunitního 
systému nebo kojence) se obecně doporučuje převařovat vodu z vodovodu. 
Totéž platí i pro vodu filtrovanou pomocí technologie BRITA. Bez ohledu na 
použitou vodu se doporučuje pro převařování vody používat nádobí z nerezové 
oceli nebo konvice se skrytými prvky. Zejména osoby citlivé na nikl by měly 
používat nádobí z nerezové oceli nebo konvice se skrytými prvky.

Voda filtrovaná pomocí technologie BRITA je určena pouze pro spotřebu lidmi. 
Jedná se o potravinu podléhající zkáze, proto ji společnost BRITA doporučuje 
zkonzumovat během jednoho až dvou dnů.

Pokud jste filtr BRITA delší dobu nepoužívali (např. při odjezdu na dovolenou), 

• Filtrační systém se nesmí během provozu otevírat ani demontovat. 
• Chraňte filtrační systém před slunečním zářením a mechanickým poškozením. 
• Nevystavujte zdrojům tepla a otevřenému ohni.
• Před přívodní hadicí filtračního systému musí být nainstalován uzavírací ventil.
• Pokud je tlak vody vyšší než 8,6 baru, musí být před filtrační systém 
   nainstalován redukční ventil.
• Při výběru materiálu pro části, které přicházejí do styku s vodou po filtračním 
systému BRITA, je důležité si uvědomit, že v důsledku procesu obsahuje dekar-
bonizovaná voda volný oxid uhličitý. Z tohoto důvodu se musí používat pouze 
materiály sloučitelné s volným oxidem uhličitým. Doporučujeme používat hadice 
BRITA.
• Všechny části musí být nainstalovány v souladu s pokyny pro instalaci zařízení 
pro pitnou vodu, které jsou specifické pro danou zemi.
• Při filtrování může dojít k mírnému zvýšení obsahu draslíku. Obsah draslíku v 
litru vody filtrované pomocí technologie BRITA je však menší než například v 
jablku. Pokud trpíte ledvinovou chorobou nebo dodržujete dietu se sníženým 
obsahem draslíku, doporučujeme konzultovat použití filtru BRITA s vaším lékařem.
• Stejně jako u jiných přírodních produktů podléhá obsah filtru BRITA přírodním 
změnám. Důsledkem může být mírné obrušování malých uhlíkových částic do 
filtrované vody patrných jako černé kousky. Tyto částice nemají žádný negativní 
vliv na zdraví. V případě spolknutí nepoškozují lidské tělo. Pokud spatříte uhlíkové 
částice, společnost BRITA doporučuje patronu několikrát propláchnout nebo ji 
proplachovat tak dlouho, dokud černé kousky nezmizí. 

Upozornění
Ustanovení o záruce: filtr BRITA podléhá zákonné záruce 2 roky od data zakoupení. 
Nárok na záruku může být uplatněn pouze pokud jsou dodržovány všechny pokyny 
v této příručce.
Recyklace / likvidace: Baterie a BRITA FlowMeter nesmí být spáleny a nesmí být 
likvidovány do domovního odpadu. Ujistěte se, že jsou zlikvidovány správně, v 
souladu s místními předpisy. Filtrační patrona BRITA může být likvidována do 
odpadu určeného pro plasty, nebo vrácena zpět prodejci.
Vyloučení odpovědnosti: Instalace musí být provedena přesně podle pokynů v této 
příručce. Prodejce neodpovídá za žádné poškození, včetně následných škod, 
způsobené nesprávnou instalací nebo nesprávným použitím produktu.

doporučujeme před opětovným použitím propláchnout filtr odpuštěním: 
2 litrů vody při odstávce delší než 2 dny
20 litrů vody při odstávce delší než 4 týdny

Zásady použití 



BRITA GmbH
Heinrich-Hertz-Straße 4
65232 Taunusstein
Germany
Tel.: +49 6128 746-5765
Fax: +49 6128 746-5010
professional@brita.net
www.professional.brita.net

AQUALINK s.r.o.
Výhradní dovozce pro ČR a SR
Cacovická 54

Česká republika
614 00 Brno

Tel.: +420 545 214 242
info@aqualink.cz
www.aqualink.cz

Kontakt 
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Informace v návodu k použití se mohou změnit.
BRITA® je registrovaná známka BRITA GmbH, Germany.

A C S
conform

Provozní tlak 2 bar až max. 8.6 bar

Teplota vstupní vody 4 °C až 30 °C

Okolní
teplota při

provozu 4 °C až 40 °C

uskladnění / přepravě –20 °C až 50 °C

Typ připojení G3/8”

Typ filtrační patrony

Filtrační systém BRITA

C50 
Quell ST

Průtok při tlakové ztrátě 1 bar

Jmenovitý průtok

Tlaková ztráta při jmenovitém průtoku

Objem filtrační patrony

160 l/h

60 l/h

0.25 bar

1 l

Váha
suchý 1.0 kg

zavodněný 1.6 kg

Rozměry
(Šířka/
Hloubka/
Výška)

Filtrační systém
(Hlavice filtru
a filtrační patrona)

Rozměry instalace
(Hlavice, filtr
s držákem)

 
 

119 mm/
108 mm/
268 mm

Filtrační patrona
108 mm/
108 mm/
259 mm

137 mm/ 
130 mm/ 
268 mm

Pracovní pozice svislá anebo vodorovná

Technické údaje o filtru BRITA

Odstraňování problémů

Žádný průtok vody
Příčina: Přívod vody uzavřen.
Odstranění problému: Otevřete přívod vody na uzavíracím ventilu přívodu vody 
a uzamkněte filtr v hlavici filtru otočením modré aretační rukojeti ve směru hodinových 
ručiček.

Žádný nebo nízký průtok vody navzdory otevřenému přívodu vody
Příčina: Příliš nízký tlak vody v síti.
Odstranění problému: Zkontrolujte tlak v síti. Pokud porucha přetrvává, 
zkontrolujte filtrační systém a filtrační patronu a v případě potřeby ji vyměňte.
Příčina: Filtrační hlava není připojena ve směru proudění vody.
Odstranění problému: Demontujte hlavici filtru a instalujte ji ve směru toku dle návodu.

Únik vody
Příčina: Šroubové spoje nejsou správně namontovány.
Odstranění problému: Zkontrolujte tlak v síti. Zkontrolujte všechna šroubová spojení 
a namontujte je podle návodu. Pokud porucha přetrvává, vyměňte filtrační systém.

Dodavatel nepřijímá odpovědnost v případě, že se nedržíte daného návodu k použití.


