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INTRODUÇÃO

Obrigado por comprar o Moinho de Café de Mós Cônica Preciso™. Com o Preciso™,
fazer café de qualidade profissional é agora mais fácil que nunca.
Abaixo estão detalhadas as descrições das características que fazem o Preciso™
destacar-se dos outros moinhos desta classe.

Mós Cônicas de Precisão
Fabricadas na Europa, as mós cônicas de 40mm do Preciso™ moem café de 1.5 a
2.4 g/seg dependendo da configuração. Mas o que distingue as mós do Preciso™
™ é o fato de conseguirem uma moagem muito uniforme, com uma clara falta
de falhas em toda a gama de moagem. As mós do Preciso™ são excelentes
para preparar expresso, drip, métodos manuais e Prensa Francesa. Estas mós
cônicas são duráveis e vão se manter afiadas durante muitos anos. As mós têm
um sistema de precisão na montagem para garantir uma plataforma estável e
uma moagem precisa.
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Ajuste da Moagem
A gama de moagem e precisão da configuração é realmente impressionante. O
Preciso tem 40 definições Macro para permitir uma moagem desde Expresso
até Prensa Francesa, com um simples girar do recipiente de grãos.
Além disso, o Preciso tem um nível secundário de ajuste Micro, que ainda
divide cada uma das 40 posições Macro em 11 etapas distintas. Estas etapas (10
mícrons cada) permitem-lhe programar precisamente na moagem perfeita. A
gama de moagem do Preciso é de 200 a 1170 mícrons.

Motor Eficiente
O Preciso™ possui um poderoso motor DC que produz mais que quatro vezes
mais potência com o dobro da eficiência de um motor AC comum encontrados
em moinhos desta classe. O motor gira a menos de um terço da velocidade,
tornando-o muito mais silencioso. Extremamente bem feito, o motor é
construído para suportar ciclos longos de trabalho. Além disso, possui um
dispositivo de segurança térmica que protege o motor de sobreaquecer e reinicia
automaticamente assim que o motor esfrie.
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IDENTIFICAÇÃO DAS PEÇAS
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Tampa do Recipiente

Recipiente de Grãos Inteiros
Indicador Configuração Moagem MACRO
Escala Ajuste de Moagem MACRO
Ajuste de Moagem MICRO
Botão de Pulso
Compartimento para Café Moído
Temporizador Auto-Ajustável
Mós Cônica Central
Guia de Ajuste de Moagem
Anel de Ajuste de Moagem

Vedação de Silicone (corte)
Mós Anelar Removível
Guias de Alinhamento e Levantamento das Mós
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INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA
Por favor, leia cuidadosamente a informação abaixo. Ela contém informação
importante de segurança para este aparelho. Por favor, guarde estas instruções
para qualquer consulta no futuro.
►► Utilize apenas corrente AC e a voltagem correta. Consulte o rótulo na
base do moinho para determinar a voltagem adequada.
►► Somente limpe a base do moinho com um pano seco ou ligeiramente
úmido. Não mergulhe o moinho, plugue ou cabo em água ou qualquer
outro líquido.
►► A Baratza não aceitará qualquer responsabilidade por danos, lesões ou
garantia se o moinho for usado para outros propósitos além do seu uso
pretendido (isto é, moer grãos de café torrados inteiros) ou for usado
ou reparado de forma inadequada.
►► As crianças não devem brincar com o aparelho.
►► Não deixe o moinho sem vigilância enquanto estiver Ligado.
►► Este aparelho pode ser usado por crianças com idade igual ou superior
a 8 anos e pessoas com reduzida capacidade mental, sensorial ou física
ou sem experiência e conhecimento, se estiverem supervisionadas
e tiveram instruções acerca do uso do aparelho de forma segura e
compreendem os perigos envolvidos.
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►► A limpeza e manutenção não devem ser feitas por crianças sem
supervisão.
►► Não opere o moinho com cabo ou plugue danificado. Se o cabo estiver
danificado, deve ser substituído pelo fabricante, seu agente de ou
pessoas com qualificações semelhantes a fim de evitar um acidente.
►► Sempre desligue o moinho da corrente eléctrica antes de montar,
desmontar ou limpar.
►► Para desligar, agarre o plugue e remova da tomada. Nunca puxe pelo
cabo.

ATENÇÃO: Desligue SEMPRE o cabo da corrente elétrica antes de limpar o
moinho.
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FUNCIONAMENTO

Antes de Usar o Seu Moinho
Antes de usar o seu moinho Preciso™ pela primeira vez, deve lavar o recipiente
de grãos e o compartimento de café moído em água quente e sabão. Consulte a
seção de Cuidados e Limpeza para instruções sobre como remover e reinstalar
estas peças. Pode haver alguma ferrugem nas mós quando você receber o
moinho. Isto é normal e irá desaparecer após moer uma pequena quantidade
de café. Para remover a ferrugem e encaixar bem as mós, moa cerca de 120
gramas de café e descarte.

Funcionamento Inicial
Coloque o Preciso™ numa superfície nivelada e ligue à voltagem correta, apenas
tomadas AC. Remova a tampa do recipiente, levantando-a. Coloque a quantidade
desejada de grãos inteiros de café torrado no recipiente até um máximo de 225
gr. Volte a colocar a tampa. Garanta que o compartimento para café moído está
bem inserido.
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Configurar o Ajuste Macro e Micro da Moagem
Coloque a alavanca do ajuste Micro
na metade da escala.
Gire lentamente o recipiente de grãos
de café no sentido dos ponteiros do
relógio ou no sentido inverso para
alinhar o indicador no recipiente
de grãos com o número desejado
na escala de moagem. Selecione a
moagem correta para o tipo de preparação que você está usando.
Moa uma pequena quantidade de café. Verifique o tamanho das partículas. Se
o tamanho está perto do que pretende, use o ajuste Micro para “aperfeiçoar”
o tamanho da moagem (A é mais fino, K é mais grosso). Se o tamanho das
partículas precisar de uma mudança maior, então ajuste o nível Macro para
uma nova posição, depois aperfeiçoe com o ajuste Micro. Toda a escala Micro
corresponde a um “click” ou posição na escala Macro. Com ambos os ajustes,
recipiente e micro, movendo para a direita (sentido contrário aos ponteiros do
relógio) produz um tamanho de partículas maior e para a esquerda (sentido dos
ponteiros) produz partículas menores. O tamanho da moagem real para uma
configuração particular irá variar dependendo de muitos fatores, incluindo:
grau de torrefação (claro vs. escuro), frescor, humidade, tipo de grão, conteúdo
de óleo, etc. Com o uso, você conseguirá determinar a configuração certa para
o seu gosto, tipo de preparação e seus grãos favoritos.
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Temporizador Auto-Ajustável
O Preciso™ está equipado com um
temporizador de 60 segundos. Cada
segmento do interruptor representa cerca de
10 segundos de tempo de funcionamento. O
moinho desliga-se automaticamente quando
o tempo acabar. Se quiser interromper a
moagem antes do tempo acabar basta rodar
no sentido contrário dos ponteiros do relógio
até o moinho desligar.
A quantidade de café moído que você precisa
depende do tipo de grão, configuração
da moagem, tipo de preparação do café e
gosto pessoal. Com o uso, você conseguirá
determinar a configuração certa para o seu
gosto pessoal.

Botão de Pulso Frontal
For short duration grinding, the Preciso™
is equipped with a front mounted pulse
button. It can be used for grinding directly
into an espresso-brewing basket. Remove
the grounds bin and position the espresso-
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basket inside the grinder directly below the pulse button (see photo). Push and
hold the pulse button to grind. Grinding will stop when the button is released.
Nota:
É importante que o porta-filtro esteja posicionado abaixo da rampa de descarga
de modo que o café em pó possa cair livremente para dentro do porta-filtro.
Colocar o porta-filtro muito perto da rampa de descarga irá fazer o café recuar
e entupir o moinho.

PortaHolder™ Instalação
Insira o PortaHolder™ no moinho. Depois coloque o seu porta-filtros no
PortaHolder™ inclinando o cesto para baixo para que a borda do porta-filtros
deslize por baixo e fique preso pelo gancho no topo posterior do PortaHolder™,
enquanto a base do cesto é apoiada por dois dedos de metal que saem do
PortaHolder™. Se o cesto do porta-filtros não estiver horizontal no suporte,
remova o parafuso e suba ou desça o suporte, a fim de igualar o cesto do portafiltros.
Para usar, coloque o seu porta-filtros no PortaHolder™. Ligue o temporizador
no tempo desejado. O moinho funcionará durante o tempo definido e desligará
automaticamente
Nota:
Tenha atenção para não encher demais o porta-filtros. Se encher demais o filtro,
o café irá recuar e entupir o moinho.
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CUIDADOS e LIMPEZA
Remover o Recipiente para Grãos
Retire todos os grãos do recipiente e depois pressione o botão de pulso frontal
para retirar os grãos que permaneçam
no moinho. Retire o plugue da tomada.
Retire o recipiente rodando no sentido
contrário aos ponteiros do relógio até
que pare, depois levante o recipiente
do suporte do moinho.

Remover a Mós Anelar
Retire o selo de silicone de cima da Mós
Anelar. Remova a mós levantando-a
do moinho pelas pegas. Se a mós não
sair, garanta que o anel de ajuste de
moagem está completamente rodado
no sentido contrário aos ponteiros do
relógio.
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LImpeza da Caixa para Café Moído, Recipiente
e mós
Lave o compartimento para café moído e a tampa do recipiente em água quente
com sabão, depois deve enxaguar e secar.
Se o moinho for usado diariamente, as mós (aço ou cerâmica) devem ser limpas,
pelo menos, com intervalo de poucos meses com pastilhas (ver abaixo Limpeza
Automática) ou com uma escova dura. Uma limpeza adequada permite que as
mós consigam a moagem mais consistente que for possível. A limpeza também
remove alguns óleos de café, que vão envelhecer e degradar o sabor do café moído.

Atenção
Não coloque o recipiente de grãos, tampa do recipiente, compartimento de café
moído ou Suporte Portaholder na máquina de lavar louça. Lavar à mão apenas.
Não mergulhe o moinho em água. NÃO
lave as mós com água.
Marcas de Alinhamento da Mós Anelar

Substituir a Mós
Anelar
Assegure-se que a anilha preta está
rodada ao máximo no sentido contrário
aos ponteiros do relógio. Substitua a
mós alinhando a marca vermelha na
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mós com o corte retangular na anilha preta. Maneje e empurre firmemente a
mós anelar para garantir que encaixe corretamente. Depois de substituir a mós,
volte a colocar o selo de silicone alinhando as ranhuras do selo de silicone com
as pequenas marcas no topo da mós anelar e deslize o selo sobre a mós anelar.

Substituir o Recipiente para Grãos
Para substituir o recipiente de grãos,
alinhe as duas pequenas pastilhas da
base da tremonha com as respectivas
ranhuras no topo do moinho e insira
o recipiente no moinho. Assim que a
recipiente estiver no lugar, gire-o no
sentido horário até que pare e faça um
clique (cerca de 1/4polegas, ou 4mm).

Desentupir um Moinho Entupido
Se o seu moinho não está liberando café de forma normal, pode estar
entupido com pó de café. Isto pode acontecer se o compartimento de café
moído ou o porta-filtros estiverem cheios demais, fazendo com que o café
moído recue e fique na rampa de saída e câmara de moagem. Também pode
acontecer devido à acumulação de pó de café ao longo do tempo. Consulte
a seção de Resolução de Problemas em Baratza.com para saber como
desentupir o seu moinho.
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Limpeza Automática
Uma limpeza completa, rápida e fácil
pode ser conseguida utilizando as
pastilhas de limpeza biodegradáveis
Full Circle (tm). As pastilhas Full
Circle são concebidas para deslocar
partículas de café e absorver e retirar
odores e resíduos de óleo de café.
Retire todos os grãos do recipiente
e ligue o moinho para remover os
grãos restantes. Coloque a quantidade
recomendada de pastilhas dentro do
recipiente vazio. Ajuste a moagem para
30, insira o compartimento para café
moído e use o botão de pulso para ligar
o moinho. Moa todas as pastilhas para
o compartimento. Depois de completo,
recomendamos moer cerca de 30g de
café para remover qualquer resíduo
das pastilhas. Descarte as pastilhas/
café moídos. Para informação acerca
das pastilhas de limpeza Full Circle,
visite www.urnex.com.
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GARANTIA e SERVIÇO
Informação de Garantia nos EUA e Canadá
A Garantia Limitada para os Moinhos Baratza é de 1 ano a partir da data da
compra original. Esta garantia cobre todos os defeitos em materiais e montagem
(peças e mão de obra), incluindo transporte gratuito de e para as instalações
de reparação dentro dos EUA e Canadá. Esta garantia não se aplica a: uso
impróprio, falta de limpeza, abuso, desgaste normal, falta de ajuste adequado,
objetos estranhos (pedras, parafusos, etc.) nos grãos, ou uso para além do uso
pretendido que é moer grãos de café inteiros torrados. Se o seu moinho avariar
dentro de um ano, envie email para support@baratza.com ou ligue 425-6411245. Para garantia, suporte adicional ou informação de resolução de problemas
visite www.baratza.com.

Informação de Garantia Internacional
Para todos os países fora dos EUA e Canadá, a garantia, suporte e serviço são
fornecidos pelos Distribuidores Internacionais com quem você fez a compra.
Para encontrar um distribuidor perto de você, visite http://www.baratza.com/
retailers/international.

Prova de Compra e Registo do Produto
Você pode registar o seu moinho em www.baratza.com. O registro vai nos
permitir lhe contatar no caso improvável de uma notificação de segurança do
produto e nos ajudar no cumprimento das disposições da Lei da Segurança do
Consumidor. O número de série está localizado na parte inferior dos moinhos.
Por favor, guarde o recibo de venda que atesta a data da compra.

Para Reparos ou Perguntas
Email: support@baratza.com
Para Peças e Informações, visite: www.baratza.com
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