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PIERWSZE UROCHOMIENIE
1. Umyj pokrywę zbiornika (1), zbiornik (2), czarną silikonową uszczelkę (4) i
pojemnik na zmieloną kawę (8) w ciepłej wodzie z mydłem, a następnie je
osusz. Nie myć wymiennego pierścienia żarna (5) w wodzie, bo zardzewieje.
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2. Ustaw pokrętło (9) (przechowywane w pojemniku na zmieloną kawę (8)) z
trzonem przełącznika po prawej stronie urządzenia i wciśnij pokrętło do końca.
Możesz poruszać pokrętłem, jeśli masz problemy z jego pełnym osadzeniem.
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3. Pierścień żarna (5) posiada czerwoną zakładkę, która powinna wskazywać na
ustawienia mielenia 30
4. Uważaj, aby nie rozerwać uszczelki. Umieść uszczelkę (4) na pierścieniu żarna
(5), wyrównaj nacięcia uszczelki z zakładkami pierścienia żarna (jedna z nich
jest czerwona) i delikatnie umieść uszczelkę, aż znajdzie się na 1/8” (4mm)
pierścienia żarna (5).
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5. Aby zainstalować zbiornik, upewnij się, że wskaźnik ustawienia srebrnego
ostrza (3) jest ustawiony na prawą stronę i wyrównany jest z czarnym trójkątem
na obudowie. Przyciśnij zbiornik w dół i przekręć w prawo do ustawienia 20.
Powinieneś słyszeć, jak zbiornik klika podczas obracania..
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Jeśli krok 5 nie działa dobrze: Pierścień regulacji czarnego ostrza (12) musi
być przekręcony całkowicie w lewo, aby zbiornik został zainstalowany.
Możesz obrócić pierścień regulujący ostrze (12) używając zakładki pierścienia
regulacji (13) do podważenia, jeśli to potrzebne, później kontynuuj od kroku 3.
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Podczas normalnej pracy, kawa ma tendencję do gromadzenia się
w pojemniku podczas rozładowywania z młynka. Aby zapobiec
niepotrzebnemu zatykaniu, opróżnij pojemnik na zmieloną kawę,
gdy jest w 2/3 pełny.
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ROZPOZNANIE CZĘŚCI
1. Pokrywka zbiornika na ziarna

10. Szczotka *

2. Zbiornik na ziarna

11. Obciążona podstawa

3. Wskaźnik ustawień mielenia

12. Pierścień regulacji żarna

4. Czarna silikonowa uszczelka
(odcięte na 2 ilustracji)

13. Zakładka pierścienia regulacji

5. Wymienny pierścień żarna

14. Wyrównywanie żaren i zakładka
podnosząca

6. Skala regulacji ustawień mielenia

15. Nakrętka motylkowa (nie usuwać)

7. Przycisk pulsowania

16. Centralne żarno stożkowe

8. Pojemnik na ziarna z linia maks.
napełnienia

* dołączone w pojemniku na ziarna

9. Pokrętło włącz/wyłącz *
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WYBÓR USTAWIEŃ MIELENIA
Przekręć zbiornik, aby dostosować go do pożądanych ustawień mielenia.
Kiedy dostosowujesz rozdrabnianie młynek musi działać lub nie mieć żadnych
ziaren, aby uniknąć połączenia systemu regulacji z ziarnami, które znajdują się
pomiędzy żarnami. Poniżej znajdują się ogólne ustawienia do różnych metod
parzenia. Będziesz musiał przekręcić młynek zgodnie ze swoimi preferencjami.
Dodatkowe informacje można zdobyć na baratza.com/grinding-tips

Sugerowane ustawienia

Drobniejsze mielenie = niższa liczba
Grubsze mielenie = większa liczba

Espresso

AeroPress

Hario V60

Automatyczne
Parzenie

Chemex

French Pres

8

12

15

18

20

28

Aby uzyskać precyzyjne ustawienia, zawsze dostosowuj rozmiar mielenia podczas mielenia kawy. Trzymanie kawy w zbiorniku podczas pracy
znacznie poprawi spójność i powtarzalność wyników.

JEŚLI POTRZEBUJESZ DALSZEGO WSPARCIA:
W USA i Kanadzie kontakt na
support@baratza.com
425-641-1245
Oraz darmowe połączenia 877-701-2021

Jeśli wydaje Ci się, że Twój młynek nie działa
prawidłowo, przejdź do naszego podręcznika do
rozwiązywania problemów na
baratza.com/troubleshooting

Poza Ameryką Północną, gwarancja dostarczana jest
przez firmę, od której kupiłeś młynek. Aby uzyskać
pomoc znajdź najbliższego importera na
baratza.com/international-importers-and-retailers

INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA:
Uprzejmie prosimy o uważną lekturę poniższej instrukcji. Zawiera ona
ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa dla tego urządzenia.
Zachowaj te instrukcje, aby mieć do niej dostęp w przyszłości.
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Nie pozostawiaj młynka bez opieki, podczas gdy jest włączony.

Używać jedynie ze źródłem prądu zmiennego o właściwym napięciu. Aby poznać

To urządzenie może być obsługiwane przez dzieci powyżej 8. roku życia oraz przez
osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej tudzież
osoby z brakiem wiedzy i doświadczenia, o ile zostały należycie poinstruowane i

prawidłowe napięcie, sprawdź etykietę na podstawie młynka

poinformowane o zagrożeniach wynikających z niepoprawnego użycia.

Czyścić obudowę młynka jedynie suchą lub lekko wilgotną ściereczką. Nie zanurzać
młynka, kabla czy wtyczki w wodzie, ani w żadnej innej cieczy.
Baratza nie ponosi żadnej odpowiedzialności za uszkodzenia młynka powstałe
wskutek wykorzystywania go do celów innych niż mielenie wypalanych ziaren kawy,
niepoprawnej obsługi lub próby samodzielnej naprawy.
Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem. Trzymaj młynek oraz kabel zasilający z
dala od dostępu dzieci poniżej 8 roku życia.
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Czyszczenie i konserwacja urządzenia nie powinna być przeprowadzana przez
dzieci bez opieki.
Zawsze odłączaj młynek od źródła zasilania przed montażem, demontażem czy
czyszczeniem.
W celu odłączenia przewodu zasilającego zawsze chwytaj za wtyczkę. Nie wolno
pociągać za kabel.

Nie używać młynka z uszkodzonym kablem lub wtyczką. Jeśli kabel zasilający
jest uszkodzony, musi być wymieniony przez producenta, serwisanta lub inną
wykwalifikowaną osobę tak, aby uniknąć zagrożenia.
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