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Sette™ 30
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Obrigado por escolher a Baratza
Sette 30 para suas necessidades
caseiras de moagem!
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Este éenas um guia de começo rápido. Se você gostaria de instruções
mais detalhadas, por favor, vá direto ao manual completo, encontrado
online em baratza.com/documentation/
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Preparando o Equipamento:
Instale a tampa no moedor de grãos. Alinhe as 3 abas do funil com as
ranhuras no topo do moedor. Coloque o funil no lugar e gire firmemente no
sentido horário até que o funil fique no lugar. Atenção: o motor do moedor
não vai funcionar com o funil removido. Certifique-se que o puxador de
fechamento está na posição aberta antes de moer o café. Atenção o moedor
também não funcionará se o indicador preto no anel de ajustes for colocado
acima da configuração 31. No primeiro uso, você terá que rotacionar seu
anel de ajustes abaixo da configuração 31.
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Os suportes que seguram seu compartimento de moagem também podem
ser convertidos para o modo porta-filtro, e usado como descanso enquanto
você dosa diretamente em um porta-filtro. Para converter os suportes, puxe
os braços para fora, rotacione 90° e reinsira-os. Atenção: isso não suporta
moagem sem segurar o porta-filtro, mas ajuda a posicionar o porta-filtro
para melhor transferência do produto de moagem do moedor.

Ajuste do Tamanho de Moagem:
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O anel de ajustes vai de grosseiro (31) a fino (1). Com o moedor
funcionando, gire o interruptor para a direita para mudar de grosseiro para.
Espresso: comece entre 7 e 10, Infusão manual: comece em 25.
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Operação de Moagem:
Coloque o vasilhame. Utilize as setas para cima e para baixo para ajustar o
tempo desejado de moagem. Pressione o botão START (> ll) para começar
a moer. Enquanto mói, a tela mostrará os segundos e vai parar o processo
quando o tempo pré-definido for atingido. Quando a tela chegar ao tempo
pré-definido, o motor irá para e o display vai resetar novamente para o
tempo programado. Para uma operação manual, pressione e mantenha
pressionado o botão START até que você obtenha a quantidade de café
desejada, então solte o botão START, o moedor irá parar e a tela mostrará o
tempo decorrido. Para sair do modo manual, pressione STOP.

Primeiro Uso:
Nós recomendamos que você utilize um punhado (~40g) de café na
configuração 15 e descarte. Isso proporciona o temperamento das
rebarbas e condiciona o moedor para a operação normal.

Identificação das Partes
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Tampa do Funil
Funil de Grãos
Botão de Fechamento
Indicador de Alinhamento do Funil
Painel de Controle
Conjunto de Ajuste de Moagem
Braços do Dispositivo Conversível
Copo Coletor
Cabo de Energia
Bandeja Removível
Visor de LCD

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Indicador de Moagem
Parar
Iniciar/Pausar
Botões de Ajuste do Tempo de Moagem
Aba de Instalação/Remoção (azul)
Indicador de Instalação/Remoção (azul)
Indicador de Configuração de Moagem
(preto)
19. Saco de Ferramentas

AVISO: O Sette mói a uma velocidade muito alta, tenha cuidado
para não encher de mais seu porta-filtro ou vasilhame! Se um
pouco de café voltar à calha irá entupir o moinho.
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Saco de Ferramentas:

Ainda Precisa de Ajuda?

Incluímos um pequeno saco com uma chave hexagonal de 5mm e calços
para as rebarbas para calibrações. Instalar um calço só é necessário se a
moagem na configuração 1 não é fina o suficiente. Em nossa experiência,
a instalação de um calço e geralmente necessáriaós 1-2 quilos de
moagem espresso, mas pode ser necessária antes disso. A colocação de
calços será necessária em algum momento baseada no uso.

Se tem quaisquer dúvidas ou preocupações, email:
support@baratza.com

Quando necessário, a instalação deenas um calço é recomendada e irá
afinar a configuração do moedor em cerca de 6 graduações. Instalar dois
calços de uma vez pode mudar o tamanho da moagem a tal ponto que
pode causar pressão excessiva.
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Manual completo no website:
baratza.com/documentation
Para instruções em vídeo e solução de problemas:
baratza.com/troubleshooting

Instruções mais detalhadas para colocação de calços podem ser
encontradas no manual completo, nos links à direita.

INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA:
Leia as informações abaixo cuidadosamente. Elas contêm informações de segurança importantes para estearelho. Por favor, guarde estas instruções
para referência futura.
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!!
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!!

Use somente com corrente alternada e tensão corretas.Consulte a
etiqueta na base do moedor para determinar a tensão correta.
Limpe o compartimento do moedorenas com um pano macio seco ou
ligeiramente úmido. Não mergulhe o moedor, plugue ou fio em água ou
quaisquer outros líquidos.
A Baratza não aceita qualquer responsabilidade por danos, ferimentos
ou garantia se o moedor for utilizado para outros fins que não o que
se destina (ou seja, moagem de grãos de café torrados) ou operado/
reparado inadequadamente.
Mantenha oarelho e o fio fora do alcance de crianças com idade inferior
a 8 anos
Não opere o moedor com um cabo ou plugue danificado.Se o cabo de
alimentação estiver danificado, deve ser substituído pelo fabricante,
seu agente de serviço ou por técnicos igualmente qualificados para
evitar situações de perigo.
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!!
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Não deixe o moedor sem vigilância enquanto ligado.
Estearelho pode ser utilizado por crianças com idade a partir de 8 anos
e acima e pessoas com capacidades físicas, mentais ou sensoriais
reduzidas ou pouca experiência e conhecimento se lhes tenham sido
dadas supervisão ou instruções relativas à utilização doarelho de uma
forma segura e compreendendo os riscos envolvidos.
Limpeza e manutenção não devem ser feitos por crianças sem
supervisão.
Sempre desligue sempre o moedor da alimentação elétrica antes de
montar, desmontar ou limpar.
Para desplugar, segure o plugue e retire da tomada. Nunca puxe o cabo.

CUIDADO: Sempre desconecte o cabo de alimentação elétrica antes de limpar o moedor.
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