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Sette™ 30
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Bedankt dat u voor de Baratza
Sette 30 hebt gekozen voor uw
huishoudelijke maal behoeften!
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Dit is slechts een snelstartgids. Indien u meer gedetailleerde instructies
wilt, kunt u doorgaan met de volledige handleiding, die u online kunt vinden
op baratza.com/documentation/
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Instellen:
Installeer het deksel op de vultrechter. Breng de 3 maalaanpassing kleppen
in lijn met de sleuven aan de bovenkant van de molen. Zet de vultrechter
op zijn plaats en draai deze stevig met de klok mee totdat de vultrechter op
zijn plaats klikt. Opmerking: de motor van de molen kan niet ingeschakeld
worden als de vultrechter is verwijderd. Zorg ervoor dat de afsluitknop in
de open stand staat voordat u koffie maalt. Opmerking: de molen werkt
ook niet als de zwarte indicator op de afstelring boven instelling 31 staat.
Bij het eerste gebruik moet u de afstelring onder instelling 31 draaien.
De armen die het gemalen koffiebakje vasthouden kunnen ook worden
omgezet naar filterhouder modus en worden gebruikt als steun terwijl u
rechtstreeks in een filterhouder doseert. Om de armen om te zetten, trekt
u ze recht naar voren, draait u 90° en plaatst u ze terug. Opmerking: dit
maakt handsfree malen in de filterhouder niet mogelijk, het helpt om de
filterhouder te positioneren voor een betere overbrenging van het maalsel
van de molen.
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Instellen Maalgrootte:
De instelring gaat van grof (31) naar fijn (1). Als de molen draait, draait u de
knop naar rechts om van grof naar fijn te gaan. Espresso: start tussen 7 en
10, handmatig zetten: begin bij 25.
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Maalbediening:
Plaats het gemalen koffiebakje op de armen. Gebruik de pijltjes omhoog en
omlaag om de gewenste maaltijd te wijzigen. Druk op de START-knop (> ll)
om te beginnen met malen. Tijdens het malen telt het scherm de seconden
en stopt wanneer de vooraf ingestelde tijd is bereikt. Wanneer het scherm
de vooraf ingestelde tijd bereikt, stopt de motor en toont het display weer
de geprogrammeerde tijd. Houd voor handmatige bediening de STARTknop ingedrukt tot u de gewenste hoeveelheid koffie hebt verkregen en
laat vervolgens de START-knop los. De molen stopt dan en het scherm
toont het totale aantal seconden dat werd gemalen. Druk op STOP om de
handmatige modus te verlaten.

Eerste Gebruik:
We raden u aan eerst een handvol (~40g) op positie 15 te malen en deze
weg te gooien. Dit begint het inwerkproces van de stiftfrees en bereidt de
molen voor op normale werking.

Onderdelen Identificatie
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Hopper Deksel
Bonen Hopper
Bonen Afsluit Knop
Hopper Uitlijn Indicator
Controlepaneel
Vermaling Aanpassing
Verstelbare Apparaat Beugels
Afvalbakje
Stroomkabel aansluiting
Afneembare Ondergrond Bakje

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

LCD Scherm
Maal Indicator
Stop
Start/Pauze
Maal Gewicht Instelknoppen
Installatie/Afneembare Tab (blauw)
Installatie/Afneembare Indicator (blauw)
Instelling (zwart)
Zak met Gereedschappen

WAARSCHUWING: De Sette maalt op zeer hoge snelheid, Zorg ervoor dat
het koffie afvalbakje niet te vol raakt! Als een klont koffie in de trechter
terechtkomt, verstopt het de molen en zal de interne zekering doorbranden.
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Zak met Gereedschap:

Meer Hulp Nodig?

We hebben een zakje met een inbussleutel van 5 mm en stiftfrees wig
meegeleverd voor kalibratie. Het installeren van een wig is alleen nodig als
de maling bij instelling 1 niet helemaal fijn genoeg is. Onze ervaring is dat
de installatie van een wig over het algemeen nodig na 1-2 kilo espresso
malen, maar kan eerder nodig zijn. Het plaatsen van een wig is op een
bepaald moment waarschijnlijk nodig, op basis van gebruik.

Als u nog vragen of opmerkingen heeft, kunt u een e-mail sturen naar:
support@baratza.com

Indien nodig, wordt de installatie van slechts 1 wig aanbevolen en
verschuift het malen naar fijner maalsel met ongeveer 6 instellingen.
Als u 2 wiggen tegelijk installeert, kan het maalbereik zo fijn zijn dat het
onnodige stress veroorzaakt.

De volledige handleiding kan worden gevonden op onze website op:
baratza.com/documentation
Voor video instructies en handleidingen voor het oplossen van problemen:
baratza.com/troubleshooting

Gedetailleerde instructies voor het plaatsen van een wig zijn te vinden in de
volledige handleiding, via de link aan de rechterkant.

VEILIGHEIDS INFORMATIE:
Lees onderstaande informatie zorgvuldig door. Het bevat belangrijke veiligheidsinformatie voor dit apparaat. Bewaar deze instructies voor toekomstige
raadpleging.

!!
!!
!!

!!
!!

Gebruik alleen met wisselstroom en de juiste spanning. Zie het label
aan de onderkant van de molen om de juiste spanning te bepalen.
Reinig de behuizing van de molen alleen met een droge of licht vochtige
doek. Dompel de molen, stekker of het snoer niet onder in water of een
andere vloeistof.
Baratza aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, letsel of
garantie indien de molen anders dan voor het beoogde doel wordt
gebruikt (dat wil zeggen het malen van geroosterde hele koffiebonen) of
onjuist wordt gebruikt of gerepareerd.
Hou het apparaat en de kabel buiten het bereik van kinderen jonger dan
8 jaar.
Gebruik de molen niet met een beschadigd snoer of stekker. Als het
netsnoer beschadigd is, moet het worden vervangen door de fabrikant,
de onderhoudsmedewerker of personen met vergelijkbare kwalificaties
om gevaar te voorkomen.

!!
!!

!!
!!
!!

Laat de molen niet onbewaakt achter als deze is INGESCHAKELD.
Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder en
personen met verminderde fysieke, sensorische of mentale capaciteiten
of gebrek aan ervaring en kennis indien ze toezicht of instructies over
het veilig gebruiken van het apparaat krijgen en de gevaren die ermee
gepaard gaan begrijpen.
Reiniging en gebruikersonderhoud mag niet door kinderen worden
gedaan zonder toezicht.
Haal altijd de stekker uit het stopcontact voordat u het apparaat gaat
monteren, demonteren of schoonmaken.
Om uit te schakelen, trek de stekker uit het stopcontact. Trek nooit aan
het snoer.

OPGELET: Trek ALTIJD de stekker uit het stopcontact voordat u de molen schoonmaakt.
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