Unpacking & User guide of
Precise Brew® reusable filter
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HELLENIC

ENGLISH

Άνοιγμα συσκευασίας και οδηγός χρήσης του
επαναχρησιμοποιήσιμου φίλτρου Precise Brew®

• For the filter we have chosen a package in the form
of an envelope to occupy the least possible space
during transport aiming to contribute to the
protection of the environment, through the lowest
pollutants in the atmosphere.

HELLENIC•

Για το φίλτρο επιλέξαμε ένα πακέτο με τη μορφή
φακέλου, για να καταλαμβάνουμε τον λιγότερο
δυνατό χώρο κατά τη μεταφορά με στόχο να
συμβάλουμε στην προστασία του περιβάλλοντος,
μέσω των χαμηλότερων ρύπων στην ατμόσφαιρα.
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Άνοιγμα συσκευασίας και οδηγός χρήσης του
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• At the bottom are listed the devices that are
compatible with the filters and are accompanied by
a box in which we note the number of filters that
have been packaged.
• For example: IMMERSION method (Bona Vita,
Clever) x3

HELLENIC•

Στο κάτω μέρος παρατίθενται οι συσκευές που
είναι συμβατές με τα φίλτρα και συνοδεύονται
από ένα πλαίσιο στο οποίο σημειώνουμε τον
αριθμό των φίλτρων που έχουν συσκευαστεί.

• Για παράδειγμα: Μέθοδος IMMERSION (Bona Vita,
Clever) x3

x3

2

ENGLISH

You can choose one or more of the dimensions of
the openings, to satisfy your taste preferences.

HELLENIC

Μπορείτε να επιλέξετε μια η περισσότερες από
διαστάσεις ανοιγμάτων, για να ικανοποιήσετε τις
γευστικές προτιμήσεις σας.
ENGLISH

1.

20um: contribute to greater acidity (more acids)

2.

25um: enriches the body (more oils)

3.

Impulse: balances the intensity of its acidity and its texture

4.

Cold Brew Booster (Speed up the cold extraction process)

HELLENIC

1.

20um: συμβάλλει στη μεγαλύτερη οξύτητα (περισσότερα οξέα)

2.

25υm: εμπλουτίζει το σώμα (περισσότερα έλαια)

3.

Impulse: εξισορροπεί την ένταση της οξύτητας και την υφή του

4.

Cold Brew Booster (Επιτάχυνση της κρύας εκχύλισης)
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Selecting three filters Precise Brew® with
openings of 20um, the label will show as follows.

ENGLISH

Επιλέγοντας 3 φίλτρα Precise Brew® με
ανοίγματα των 20um, η σήμανση θα δείχνει ως
εξής.

HELLENIC

ENGLISH

.

1.

Each package contains a type of filter, the number of pieces in
the package varies from 1-3

2.

it is possible to place 3 items: 1x 20um, 1 x 25um & 1x impulse

3.

Or 3 x the dimension of your preference

HELLENIC

1.

Κάθε συσκευασία περιέχει έναν τύπο φίλτρου, ο αριθμός των
τεμαχίων στη συσκευασία κυμαίνεται από 1-3

2.

είναι δυνατή η τοποθέτηση 3 τεμαχίων:

1x 20um, 1 x 25um & 1x impulse.
3.

x3

Ή 3 x τη διάσταση της επιλογής σας
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ENGLISH

Before the first use it will be necessary to wash the filter with
hot water*.

With hot water the filter softens and takes the form of the
dripper that hosts it.

* Drinking water at 94⁰C

* The cleaning instructions contain information on the detergent specifications

HELLENIC

Πριν από τη 1η χρήση, θα χρειαστεί να πλυθεί το φίλτρο με
ζεστό νερό*.
Με το ζεστό νερό το φίλτρο μαλακώνει και παίρνει τη μορφή
του σκεύους που το φιλοξενεί.

* Με πόσιμο νερό στους 94⁰C
* Μέσα στις οδηγίες καθαρισμού υπάρχουν πληροφορίες για
τις προδιαγραφές του απορρυπαντικού.
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ENGLISH

In glassware such as "Chemex", the filter acquires excellent
adhesion when wet. By reversing the jug would find that the
filter does not move from its position.
The formation of the filter through the wetting with hot
water is called in our application "ironing".

HELLENIC

Σε γυάλινα σκεύη όπως η “Chemex”, το φίλτρο αποκτά με τη
διαβροχή εξαιρετική πρόσφυση. Με αναστροφή της
κανάτας θα διαπιστώσει κάποιος ότι το φίλτρο δεν
μετακινείται από τη θέση του.
Τη διαμόρφωση του φίλτρου μέσω της διαβροχής με ζεστό
νερό την ονομάζουμε στην εφαρμογή μας «σιδέρωμα».
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Upon completion of the "ironing" the filter must be rinsed.
Congratulations, you can enjoy your coffee filtered with..

Μετά την ολοκλήρωση του “σιδερώματος“ το φίλτρο πρέπει να ξεπλυθεί.
Συγχαρητήρια, μπορείτε να απολαύσετε τον καφέ σας φιλτραρισμένο με..

Please do not forget to collect the used coffee
separately. It is an excellent fertilizer.

Παρακαλούμε να μη ξεχάσετε να συλλέγετε ξεχωριστά
τον χρησιμοποιημένο καφέ. Είναι εξαιρετικό λίπασμα.

After the completion of the filter cycle uses, place it in the recycling bin.
Μετά την ολοκλήρωση του κύκλου χρήσεων του φίλτρου να το τοποθετήσετε σε
κάδο ανακύκλωσης
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BREW
WITH
THE BEST
ALLY
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