ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΟ ΦΙΛΤΡΟ
PRECISE BREW® Advanced Coffee Filtration
Ευχαριστούμε πολύ που επιλέξατε φίλτρα της PRECISE BREW® Advanced Coffee Filtration.
Η απόφασή σας, μπορεί να συμβάλει στη διάσωση πολλών δέντρων. Ευελπιστούμε ο κύκλος ζωής
του επαναχρησιμοποιούμενου φίλτρου να σας προσφέρει έως 1000 χρήσεις* (δίσκοι Delter ή
AeroPress 150 χρήσεις) με πολύ εύγευστες και αρωματικές κούπες καφέ.
Ο αποτελεσματικότερος τρόπος φιλτραρίσματος, η μεγαλύτερη ενεργή επιφάνεια ροής, η
απορρόφηση των δονήσεων κατά την εκχύλιση, είναι μερικά από τα ωφέλιμα τεχνικά
χαρακτηριστικά του.
Για να μπορέσετε να απολαύσετε γευστικά φλιτζάνια καφέ είναι απαραίτητο να φροντίσετε για
τη σωστή χρήση του φίλτρου και το καθαρισμό του.
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ
1. Μετά από μια χρήση του φίλτρου ενδείκνυται η απομάκρυνση των χρησιμοποιημένων
κόκκων το συντομότερο δυνατό. Με την απομάκρυνση των κόκκων που διατηρούν
σχετικά υψηλή θερμοκρασία* (προσοχή όταν γίνεται επαφή με γυμνό χέρι), μειώνεται
το θερμικό στρες & ανακουφίζουμε τις ίνες του φίλτρου.
2. Συλλέγουμε τα υπολείμματα του καφέ σε ξεχωριστό δοχείο. Είναι εξαιρετικό λίπασμα.
3. Ξεπλένουμε αμέσως με κρύο νερό και αφήνουμε να στεγνώσει. Οι ίνες του φίλτρου δεν
απορροφούν το νερό αλλά του επιτρέπουν σύντομα να εξατμιστεί.
4. Ανάλογα με το μέγεθος των αλεσμένων σωματιδίων που χρησιμοποιούμε, απαιτείται
ένας τακτικός καθαρισμός κάθε 3-5 χρήσεις με κάποιο απορρυπαντικό.
5. Το καθαριστικό μπορεί να είναι ένα κοινό καθαριστικό φλιτζανιών & πιάτων, όμως στη
πλειοψηφία τους περιέχουν Χρωστικές ουσίες και Αρώματα, τα οποία είναι επιβλαβή για
τα ευαίσθητα αρώματα του καφέ. Απολυμαντικά χεριών, δε θα πρέπει να έρχονται σε
επαφή με το φίλτρο.
6.

Επιλέγουμε καθαριστικό που παράγεται υπεύθυνα για το περιβάλλον, με ενεργά
συστατικά φυσικής προέλευσης, χωρίς χρωστικές, χωρίς πρόσθετα αρώματα.

7. Η επάλειψη μιας μικρής σταγόνας καθαριστικό επάνω σε υγρό φίλτρο για μερικά
δευτερόλεπτα, είναι αρκετή για να καθαρίσει το φίλτρο και να το επαναφέρει στην
αρχική του εμφάνιση.
8. Έπειτα ξεπλένουμε για να απομακρυνθεί το καθαριστικό και τα υπολείμματα καφέ.
9. Το Precise Brew φίλτρο είναι έτοιμο να ξαναχρησιμοποιηθεί.

ΚΑΛΗ ΑΠΟΛΑΥΣΗ

MAINTENANCE INSTRUCTIONS FOR THE REUSABLE FILTER
PRECISE BREW® Advanced Coffee Filtration

We would like to thank you for choosing filters PRECISE BREW® Advanced Coffee Filtration.
Your decision can help save many trees. Hopefully the life cycle of reusable filter offers 1000
years * (Delter discs or AeroPress 150 uses) very delicious and aromatic coffee cups.

The most efficient way of filtering, the largest active flow surface, the absorption of vibrations
during extraction, are some of its useful technical characteristics.

To be able to enjoy delicious cups of coffee, it is necessary to take care of the correct use of
the filter and its cleaning.
CLEANING
1

Once the filter is being used, it is advisable to remove the used granules as soon as
possible. By removing the used grains that maintain a relatively high temperature *
(be careful when in contact with the bare hand), the thermal stress is reduced & the
filter fibers are relieved.

2

Collect used coffee grounds in a separate container. It is an excellent fertilizer.

3

Rinse immediately with cold water and allow to dry. The filter fibers do not absorb
water but allow it to evaporate quickly.

4

Depending on the size of the ground particles we use a regular cleaning which is
required every 3-5 uses with a detergent.

5

Detergent can be a common cup & dishwashing detergent, but most contain
Pigments and Fragrances, which are harmful to sensitive coffee aromas. Hand
sanitizers should not contact with the filter.

6

We choose a detergent that is produced responsibly for the environment, with
active ingredients of natural origin, without dyes, without additional fragrances.

7

Applying a small drop of detergent on a liquid filter for a few seconds is enough to
clean the filter and restore it to its original appearance.

8

Then rinse to remove detergent and coffee grounds.

9

The Precise Brew filter is ready to be reused.

