VARIO-W
Moinho de Café por Peso

MANUAL DE
INSTRUÇÕES

®

TM

INTRODUÇÃO

Obrigado por comprar o moinho de café VARIO-W. Com o VARIO-W, fazer um
café de qualidade profissional está agora mais fácil do que nunca, seja em casa,
no escritório ou café.
O Vario-W é um moinho completamente integrado que funciona por peso,
concebido para moer para todos os estilos de preparação de café. O Vario-W
tem uma pegada pequena, painel de controle intuitivo e ajuste macro/micro.
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VARIO-W
Mós
O VARIO-W utiliza mós planas de cerâmica, que são ótimas para todos os estilos
de café. As mós cerâmicas são mais duras que as de aço e duram (em média)
cerca do dobro de tempo das mós de aço.

Recipiente de Fecho
O VARIO-W vem com um Recipiente de Fecho que pode ser retirado do moinho
enquanto ainda contém grãos, permitindo uma substituição mais fácil dos
grãos.
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IDENTIFICAÇÃO DAS PEÇAS
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TM

Tampa do recipiente

Recipiente para grãos inteiros (250 gramas)
Alavanca de fecho do recipiente de grãos
(parte traseira do recipiente)

Indicador LCD do peso da moagem
Botões de ajuste do peso da moagem (2)
Botão Start/Stop
Botão de Tara
Alavanca de ajuste de moagem Macro
Peso predefinido programável (3 botões)
Alavanca de ajuste de moagem Micro
Compartimento de café moído (150 gramas)
Plataforma de pesagem

(debaixo do compartimento para café moído)

Transportador da mós superior
Mós de cerâmica
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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

Coloque o moinho Vario-W numa superfície plana. Com a tampa do recipiente
colocada, monte o recipiente no moinho, alinhando as duas pequenas marcas
na base do recipiente com os dois encaixes dentro do anel no topo do moinho.
A alavanca Open/Closed (Aberto/Fechado) deve estar orientada para a parte
posterior do moinho.
Gire o recipiente no sentido dos
ponteiros do relógio até encaixar na
posição (necessitará de aplicar
alguma força).
Insira o plugue numa tomada AC.
Encha o recipiente com a quantidade
desejada de grãos de café torrados
inteiros.

Insira o recipiente para grãos e rode
no sentido dos ponteiros do relógio
para encaixar corretamente.

Centre a caixa para café moído na
frente do moinho e deslize com
cuidado para dentro da célula de carga.
Evite o excesso de peso ou pressão na
célula de carga.
Pressione um dos botões predefinidos,
depois pressione START (Iniciar).
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Operação de Moagem Normal
Mova a alavanca Macro (lado direito) para baixo ou para cima para definir a
moagem pretendida. Coloque o ajuste Micro (lado esquerdo) no meio da escala.
Configurações iniciais para preparação de café podem ser encontradas em
www.baratza.com na aba de Suporte.
Moa uma pequena quantidade de café para o compartimnto pressionando
o botão START (Iniciar), depois pressione novamente para parar a moagem.
Verifique o tamanho das partículas. Se o tamanho da partícula está perto do
que deseja, use a alavanca Micro para aperfeiçoar a moagem. Se o tamanho da
partícula precisa de uma alteração grande, então ajuste a alavanca Macro para
uma nova posição.
As medidas na escala da alavanca Micro correspondem a um “click” ou posição
da escala Macro. Ajustar os níveis para CIMA produz partículas menores, ajustar
as alavancas para BAIXO produz partículas de tamanho maior.
ATENÇÃO: Alguns grãos de café parcialmente moídos podem ficar entre as mós
quando o moinho é desligado. Ao fazer QUALQUER ajuste de moagem, o moinho
deve estar funcionando.

Operação de Moagem por Peso
Insira o compartimento para café moído na célula de carga e pressione TARE
(TARA). Depois pressione um dos botões predefinidos (1,2,3). O visor irá exibir o
peso de moagem pré-programada em gramas. Pressione START (INICIAR) para
começar a moer. Durante a moagem, o visor exibirá o peso do café moído em
tempo real no compartimento de café moído. Quando o visor atingir o peso
programado (+/- 0.2g), o motor irá parar e o visor irá mostrar o peso real no
compartimento de café moído por 3 segundos, depois o visor reiniciará para
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o peso programado. O moinho só irá
permitir que um máximo de 120g de
café seja moído de cada vez. A qualquer
momento durante a moagem, você
pode parar o aparelho pressionando
o botão START/STOP. O motor irá
parar e o visor reiniciará para o peso
predefinido selecionado.

Programação
O VARIO-W está equipado com três
botões programáveis. Os botões estão
rotulados simplesmente como 1,2,3.
Estes botões programáveis apenas
ajustam a quantidade de tempo para o café que vai ser moído, eles não ajustam
a configuração da moagem.
Cada botão vem de fábrica com as seguintes predefinições:
Peso: 1=15g, 2=30g, 3=60g
Você pode facilmente programar mais ou menos tempo ou peso de moagem da
seguinte forma:
1. Selecione um botão Predefinido.
2. Pressione as setas para cima ou para baixo para ajustar os segundos.
(Pressione e mantenha a seta para cima ou para baixo durante dois
segundos)
3. Uma vez que você tenha chegado ao peso ou tempo pretendido,
pressione e mantenha o botão predefinido durante 3 segundos. O
visor irá piscar para confirmar que a configuração foi armazenada.
4. Para programar os outros botões repita os passos 1-4.
Se o moinho for desligado, as configurações permanecerão armazenadas
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Modo Inativo
Para minimizar o consumo de eletricidade em estado de espera, o VARIO-W
entrará automaticamente em “modo inativo” após um tempo programável
de não utilização. Os valores programáveis são (em minutos) 3, 5, 10, 20, 30,
00 (nunca). O tempo predefinido de fábrica é de 3 minutos. Enquanto estiver
em modo de suspensão, o visor ficará apagado. Para “acordar” o seu VARIO-W,
pressione qualquer botão. Assim que o visor se acender, selecione o seu método
de moagem. Para programar um tempo inativo diferente, pressione e segure o
botão MANUAL durante 5 segundos até que o valor no visor mude para mostrar
a configuração do tempo inativo atual. Usando as setas para cima/para baixo,
selecione o número de minutos 3, 5, 10, 20, 30 ou 00 (nunca), então pressione
MANUAL para salvar e sair.

Calibração das Mós
Todas as instruções assumem que você está observando a máquina.
Um parafuso calibração Allen de 2mm está localizado no buraco Redondo por
detrás da raspa de descarga (ver foto). Este parafuso de calibração permite
que o utilizador afine, facilmente, a calibração da mós na direção de mais fina
ou mais grossa enquanto o moinho está a
funcionar. Para fazer o ajuste, retire todos os
grãos do moinho. Ligue o moinho e baixe as
alavancas Macro e Micro até ao fundo. Deixe
o moinho eliminar o café que resta. Retire o
compartimento de café moído (para o Vario-W
e Forte , TARE o moinho). Agora pressione
qualquer um dos botões predefinidos, depois
pressione START e insira a ferramenta de
Calibração no parafuso Allen de 2mm (O
moinho irá funcionar até que pressione o
botão STOP). Com o motor funcionando,
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mova a alavanca Macro até em cima (número 1). Você não deve ouvir nenhuma
alteração na velocidade do motor. Agora, lentamente, mova a alavanca Micro
até o meio (letra M). Se o motor não começar a abrandar, use a ferramenta
de calibração para girar o parafuso na direcção mais fina (como indacado na
ferramenta) até ouvir o motor começar a ficar mais devagar. Essa configuração
permite um intervalo completo de moagem. Se deseja uma moagem mais
grossa, insira a ferramenta e rode na direção oposta da seta na ferramenta.

Calibração da Balança
Se o visor mostra “EEE”, “out” ou o moinho está produzindo café de mais ou
de menos, a balança precisa ser calibrada. Para fazer isso vai precisar de um
peso de 200g. Para “criar” um peso de 200g, coloque o compartimento de café
moído do Vario-W numa balança separada e adicione grãos inteiros de café até
que a balança leia 200g (peso combinado do compartimento e grãos). Tenha o
seu “peso de 200g” à mão. Agora, desligue o Vario-W e certifique-se que não há
nada na plataforma da balança. Ligue outra vez o Vario-W e, enquanto está a
ligar, mantenha pressionados os botões 1 e 2, até que apareça um valor entre
300-600. Depois pressione o botão 1, no visor aparecerá “cal”. Com cuidado,
coloque o peso de 200g na plataforma. No visor
irá piscar “pas” e então mostrar o peso total
do compartimento e grãos de café (deve ler
200). Após retirar o compartimento, o visor irá
mostrar 0.0. Esvazie o compatimento. Depois
pressione START para colocar o moinho na
“tela inicial”. Coloque o compartimento de volta
na balança e pressione TARE. A balança está
agora calibrada. Por favor, envie-nos um email
para support@baratza.com se tiver problemas
com a calibração da balança.

13

VARIO-WTM Manual

CUIDADOS e LIMPEZA
Removendo o
Recipiente de Grãos
Gire a alavanca do recipiente para a
posição CLOSED (Fechado), depois
pressione o botão START (Iniciar) para
ligar e retirar alguns grãos presentes
no moinho. Retire o plugue da tomada.
Retire o recipiente rodando-o, com as
duas mãos (com a tampa colocada)
no sentido contrário aos ponteiros
do relógio até que pare (cerca de
1/4polegadas, ou 4mm) e depois levante
o recipiente de grãos da carcaça do
moinho.

Rodar a mós no sentido dos ponteiros
do relógio para remover.

Removendo a Mós
Superior
Usando a Ferramenta de Mós Baratza
que vem incluida com o moinho, rode o
carregador metálico da mós no sentido
dos ponteiros do relógio cerca de 1/6 de
umavolta, depois levante o carregador
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Rotate burr carrier counter clockwise
to lock in place.

VARIO-W

TM

para cima e para fora do moinho. Pode precisar de agitar o carregador de mós
um pouco para o libertar.

Limpeza do Compartimento 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.

Substituir as Mós
Certifique-se que TODO o café, pó ou borras foram eliminados das superfícies
de contato da câmara de moagem e do carregador da mós superior antes de
reinstalar. Mesmo uma pequena partícula de pó de café vai arruinar a sua
calibração.
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Com a sua mão, pressione firmemente para baixo até que o carregador da mós
pareça encaixado, depois, com a Ferramenta de Mós Baratza, rode mais 1/6 de
volta no sentido contrário aos ponteiros do relógio, até estar apertado.

Substituir a Tremonha 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).

Limpeza Automática
Uma limpeza completa, rápida e fácil pode ser
conseguida utilizando as patilhas 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
de moagem vazio. Ajuste a moagem para 10,
coloque o compartimento para café moído e
pressione o botão START. Moa todas as pastilhas
no compartimento e depois pressione STOP.
Depois de completo, recomendamos moer cerca
de 30g de café para remover quaisquer resíduos
das pastilhas. Descarte as pastilhas/café
moídos. Para informação acerca das pastilhas
de limpeza Full Circle, vá a 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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