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Accessoire voor het malen
op gewicht

Gebruikershandleiding

ESATTO afgebeeld
met Preciso molen
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Veiligheidsinformatie
Belangrijke informatie
Lees de onderstaande informatie
zorgvuldig. Het bevat belangrijke
tips over het gebruik, onderhoud, de
veiligheid en zorg van dit apparaat.
Bewaar deze gebruiksaanwijzing voor
toekomstig gebruik.

niet goed is bediend, of gerepareerd.
Alle aanspraken op garantie zullen dan
komen te vervallen.
Voor uw veiligheid
Gebruik de ESATTO niet met een
beschadigd snoer of stekker, of als
deze niet goed functioneert. Laat uw
ESATTO niet onbemand als deze
AAN staat
TM

Uw nieuwe ESATTO is geschikt voor
120 V of 230 V. Controleer de voltage
van uw ESATTOTM op het typeplaatje
aan de onderzijde van het toestel.
De 120 V ESATTO kan gebruikt
worden van 100 tot 130 V en de 230
V ESATTOTM van 200 tot 240 V. Zorg
ervoor dat de elektriciteitstoevoer
overeenkomt met de voltage op het
typeplaatje van uw ESATTO . Reinig
het frame van de ESATTO alleen
met een droge of licht vochtige doek.
Gebruik dit toestel niet voor andere
zaken dan het beoogde doel. Als u een
storing niet kunt verhelpen, bezoek
dan de website www.baratza.com
voor assistentie. Reparaties mogen
alleen door geautoriseerde service
centra worden uitgevoerd. Een slecht
gerepareerde ESATTO vormt een
risico voor de gebruiker en maakt de
garantie ongeldig. Baratza zal geen
enkele aansprakelijkheid aanvaarden
voor schade of letsel indien de
ESATTO gebruikt wordt voor een
ander dan het beoogde doel of als deze
TM
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Waarschuwing
Haal de stekker van de ESATTO uit
het stopcontact voordat u het toestel
reinigt. Trek nooit aan het snoer om te
ontkoppelen of om de stekker te pakken
en te verwijderen uit het stopcontact.
Houd uw ESATTO buiten het bereik
van kinderen. Dompel het snoer of de
stekker van de ESATTO niet onder in
water of een andere vloeistof.
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Montage
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Bedienen en programmeren
Start / Stop / Tarra
TM

Kalibratie

Omhoog / Omlaag pijl

Programmeerbare dosering
Knoppen 1 - 2 - 3
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Photo #10
De kleine opening onder
het weegplatform MOET
sel.

Onderhoud en reiniging
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Garantieperiode: 2 jaar
Deze Baratza molen is van uitstekende kwaliteit en constructie. Echter,
mochten er zich, tijdens de geldende garantieperiode, gebreken voordoen
in de materialen of in de afwerking, dan zullen wij naar ons oordeel,de
defecte onderdelen kosteloos vervangen of repareren volgens onderstaande
garantiebepalingen. Deze garantie geldt voor zowel onderdelen als voor arbeid.
Verzendkosten zijn niet inbegrepen.
Deze garantiebepalingen voorzien in voordelen naast, en niet ten nadele,
van uw wettelijke rechten. Deze garantie dekt niet de verzend- of transportkosten
van het retourneren van het apparaat aan de dealer of aan ons. Deze garantie
geldt slechts voor producten die in Nederland zijn verkocht en verblijven. De
garantie is niet van toepassing op de stekkers, elektriciteitssnoeren of zekeringen
en ook niet op defecten veroorzaakt door:
Nalatigheid in gebruik of het onderhouden volgens de instructies
van Baratza.
niet geschikt is.
Baratza of een geautoriseerd agentschap.
Controleer, alvorens een product onder deze garantievoor
waarden te retourneren, of:

Indien u aanspraak wilt maken op deze garantie, dient u:
dealer waar het is gekocht of rechtstreeks aan IT&M b.v.
bij voorkeur in de originele verpakking.
telefoonnummer) en waar en wanneer het product is
aangeschaft, samen met een kopie bewijs van aankoop.
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Deze garantie dekt geen andere claims welke dan ook, inclusief en zonder
uitzondering, enige aansprakelijkheid voor bijkomend, indirect of voortvloeiende
schade. Zoals het ook niet de kosten dekt voor het wijzigen of repareren door
een derde zonder toestemming van IT&M b.v.
Indien onderdelen zijn vervangen in het product, zal dit de garantieperiode
niet verlengen.

Voor reparatie en contact
IT&M b.v.
Tel: 040-290 11 30
E-mail: info@itmonline.nl
Website: www.itmonline.nl
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