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Sette™ 30
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Mange tak fordi du valgte
Baratza Sette 30 til dit hjemme
kværn behov!
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Dette er blot en quick start guide. Hvis du vil have mere detaljerede
instruktioner, kan du springe videre til den fulde manual, som findes online
på
baratza.com/documentation/
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Opsætning:
Monter låget på bønnetragten. Placer de 3 tragt tabs med slidserne på
toppen af kværnen. Sæt tragten på plads og drej den helt med uret, indtil
tragten klikker på plads. Bemærk: kværnens motor vil ikke kører når
tragten er fjernet. Sørg for, at afbryderknappen er i åben position før der
kværnes kaffe. Bemærk: kværnen vil ikke kører hvis den sorte indikator på
justeringsringen er placeret til venstre for indstilling 31. Ved første brug, skal
du dreje justeringsringen lige udfor indstilling 31.
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Armene der holder din formalede kaffebeholder, kan også konverteres til
portafilter tilstand, og bruges som støtte mens du doserer direkte ned i
portafilter. For at konverterer armene, træk dem lige ud, drej dem 90° og sæt
dem ind igen. Bemærk: dette tillader ikke håndfri formaling ned i portafilter,
det hjælper med at placere portafiltret så den formalede kaffe lettere kan
overføres fra kværnen.

Justering af kaffemaling:
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Justeringsringen kan flyttes fra grov (31) til fin (1). Med kværnen kørende,
drej knappen til højre for at flytte fra grov til fin. Espresso: start mellem 7
og 10, Filterkaffe: start ved 25.
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Drift:
Placer den formalede kaffebeholder i armene. Brug op og ned pilene til
at ændre din ønskede kværntid. Tryk på START-knappen (>ll) for at starte
kværnen. Mens der kværnes, vil skærmen tælle OP i sekunder og stopper
når den forudindstillede tid er nået. Når skærmen når den forudindstillede
tid, vil motoren stoppe og displayet vil nulstille til den programmerede
tid. For manuel drift, tryk og hold START-knappen inde indtil du opnår
den ønskede mængde kaffe, slip så START-knappen, kværnen vil stoppe
og skærmen vil vise det totale antal kørte sekunder. For at komme ud af
manuel tilstand, tryk STOP.

Første brug:
Vi anbefaler først at male en håndfuld (~40g) på indstilling 15 og smider
det ud. Dette påbegynder tilpasningen af kværnbladende og primer
kværnen til normal drift.
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Parts Identification
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Tragt låg
Bønnetragt
Bønneafbryderknap
Tragt justeringsindikator
Kontrolpanel
Kværn justeringssamling
Konverterbar enhedsarme
Formalet kaffebeholder
Strømtilslutning
Udtagelig formalet bakke

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

LCD Display
Kværnindikator
Stop
Start/Pause
Kværntid justeringsknapper
Installations/udtagelsestab (blå)
Installations/udtagelsesindikator (blå)
Kværnindstillingsindikator (sort)
Pose med værktøj

ADVARSEL: Sette kværner i meget højt tempo, hver forsigtig med
ikke at overfylde din beholder! Hvis kaffe tilstopper udgangshullet,
vil kværnen blive tilstoppet og springe den interne sikring.
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Pose med værktøj:

Stadigvæk brug for hjælp?

Vi har en lille pose med en 5mm unbraco nøgle og spændeskiver
til kalibrering. Der behøves kun at installeres en spændeskive ved
kværnindstilling 1, hvis det ikke er fint nok. Vores erfaring, installering af
en spændeskive er kun nødvendigt efter 1-2 kilo espresso, men kan være
nødvendig før dette. Det vil være nødvendigt på et tidspunkt, afhængigt af
brug.

Hvis du har spørgsmål eller bekymringer, e-mail venligst:
support@baratza.com

Når det er nødvendigt, anbefales det kun at installere 1 spændeskive,
hvilket skifter den fine formaling med omkring 6 indstillinger. Installering af
2 spændeskiver på en gang, kan kværnintervallet blive for fin tog forårsage
unødig stress.

Den fulde manual kan findes på vores hjemmeside på:
baratza.com/documentation
For video instruktioner og problemløsningsguides:
baratza.com/troubleshooting

Detaljerede instruktioner kan findes i den fulde manual, i linket til højre.

SIKKERHEDSINFORMATION:
Læs venligst nedenstående information meget omhyggeligt. Den indeholder vigtig sikkerhedsinformation for dette apparat. Opbevar venligst disse
instruktioner til senere brug.

!!
!!
!!
!!
!!

Brug kun med vekselstrøm og den korrekte spænding. Se mærkatet på
foden af kværnen for at finde den korrekte spænding.
Rengør kun kværnens hus med en tør eller let fugtig klud. Nedsænk ikke
kværnen, stikket eller ledningen i vand eller anden væske.
Baratza vil ikke acceptere noget ansvar for skader, hvis kværnen bruges
til andet end dens tilsigtede formål (dvs. brug til at kværne hele ristede
kaffebønner) eller hvis apparatet er forkert betjent eller repareret.
Opbevar kværnen og dens ledning utilgængelig for børn under 8 år.
Brug ikke kværnen hvis ledningen eller stikket er beskadiget. Hvis
forsyningsledningen er beskadiget, skal den udskiftes af producenten,
deres service agent eller lignende kvalificerede personer for at undgå
fare.

!!
!!

!!
!!
!!

Efterlad ikke din kværn uden opsyn mens den er “TÆNDT”.
Dette apparat kan bruges af børn over 8 år samt personer med nedsat
fysik, sensoriske eller mentale evner, eller med manglende erfaring og
viden hvis de er blevet vejledt og instrueret i brugen af apparatet på en
sikker måde, og forstå de risici som er involveret.
Rengøring og vedligehold skal aldrig foretages af børn uden opsyn.
Tag altid stikket ud af stikkontakten før montering, afmontering eller
rengøring.
For at tage stikket ud, grib om stikket of fjern det fra stikkontakten.
Træk aldrig i ledingen.

ADVARSEL: Træk ALTID stikket ud før du rengør kaffekværnen.
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