Vario ♦ Vario W ♦ Forté-AP ♦ Forté-BG

Nederlands

Stap 1.

In de doos vind u twee aparte boxen. De grote van de twee bevat de molen en
de PortaHouder (indien van toepassing). De andere bevat het resevoir, deksel,
vuilvergaarbak, demontage gereedschap en calibratie gereedschap.

Stap 2.

Verwijder de molen van de box door de plastic zakken op te tillen en recht
omhoog te trekken.
BELANGRIJK: Voor molens met weegschalen, het gewicht platform
(weegschaal) is fragiel en kan beschadigd worden door overgewicht of door
kracht. Wees voorzichtig. Druk er NIET te hard op.

Stap 3.

Met het resevoir deksel op zijn plaats, monteer het resevoir op de koffiemolen
door het opstellen van de twee kleine lipjes aan de basis van het resevoir met
de twee sleuven in de hals. Draai het resevoir met de klok mee totdat deze
vastklikt (verwacht druk te zetten).

Stap 4.

Steek de stekker in de koffiemolen. Voeg bonen toe, zet de vergaarbak vast.
Pas de Macro en Micro instellingen voor de gewenste brouw methode in.
Macro maling instellingen moeten gemaakt worden wanneer het apparaat
ingeschakeld is. Zie het Tabel onderaan voor  de aanbevolen instellingen.
Espresso

Drupper

Volledige Immersie

Brouwer

V60

Chemex

AeroPress

Siphon

French Press

Staal

2K

4M

3Z

70

3N

4N

8M

Ceramisch

#1-3

6M

6M

10L

5N

6M

10Z

Merk op dat dit slechts uitgangspunten zijn, u moet de molen instellen naar uw eigen
voorkeur. Voor aanvullende informatie over brouwmethodes instellingen ga naar het
tabblad ondersteuning op www.baratza.com. (* Kan herijking vereisen).

Stap 5.

Om de molen te bedienen, doe het volgende:
◊ Voor de Vario, kies een vooringestelde nummer en druk op Start.
◊ Voor de Vario-W, druk de Tarra knop, kies een vooringesteld nummer en
druk op Start.
◊ Voor de Forté druk Gewicht, druk Tarra, kies een vooringesteld nummer
en druk Start of, wanneer vermalen bij tijd, kies een vooringesteld
nummer en druk op Start.

Stap 6.

Om een programmeerbare Tijd/Gewicht knop (1,2,3) in te stellen, gebruik
de omhoog/omlaag knop, druk dan op de gewenste knop totdat het scherm
flikkert. U  heeft nu de nieuwe tijd/gewicht ingesteld.
Als u denkt dat uw koffiemolen niet correct werkt, gelieve te surfen naar onze
online probleemoplossing. Deze kunt u terugvinden op www.baratza.com/
troubleshooting of onze YouTube video probleemoplossing op https://www.
youtube.com/user/Baratzallc1
Vragen of ondersteuning nodig:
◊ In US en Canada, contact support@baratza.com of bel 425-641-1245
◊ Voor alle andere landen, om een retailer dichtbij te vinden http://www.
baratza.com/retailers/international
Voor gedetailleerde molen informatie lees de Operationele Handleiding op
www.baratza.com/support/manuals
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Veiligheidsinformatie
Lees de onderstaande informatie zeer zorgvuldig. Het bevat belangrijke veiligheidsinformatie voor dit apparaat. Bewaar deze instructies voor toekomstig gebruik.
◊

Alleen gebruiken met wisselstroom en de correcte voltage. Zie het label op de fundering van de molen om de correcte voltage te bepalen.

◊

Reinig de molen behuizing met een droog of licht vochtige doek. Zorg dat de molen,
stekker en snoer niet in contact komt met water of andere vloeistoffen.

◊

Baratza is niet verantwoordelijk voor schade, verwondingen, of garantie wanneer de
koffiemolen voor iets anders dan zijn bestemde doel wordt gebruikt (meer bepaald
het malen van koffiebonen) of wanneer het apparaat incorrect wordt gebruik of
gerepareerd.

◊

Dit apparaat is geen speelgoed en mag bijgevolg niet als speelgoed door kinderen
worden gebruikt.

◊

Laat de koffiemolen niet alleen achter wanneer deze AAN staat.

◊

Dit apparaat kan gebruikt worden door kinderen vanaf 8 jaar en personen met
een fysiek, sensorisch of mentaal handicap of met weinig kennis over de werking
van het apparaat, dit op de voorwaarde dat deze personen onder toezicht staan of
voldoende instructies krijgen over de werking van het apparaat en hoe het apparaat op een correcte manier te gebruiken. Het is ook belangrijk eventuele gevaren te
begrijpen.

◊

Het schoonmaken en onderhoud mag niet door kinderen worden uitgevoerd zonder
toezicht.

◊

Gebruik de koffiemolen niet met een beschadigd koord of stekker. Wanneer het
koord beschadigd is, moet het vervangen worden door de fabrikant, zijn agent of
gekwalificeerde personen om ongelukken te vermijden.

◊

Verwijder de stekker altijd uit het stopcontact voor het monteren, demonteren of
schoonmaken van het apparaat.

◊

Grijp de stekker om de stekker uit het stopcontact te verwijderen. Trek nooit aan het
koord.

LET OP: Haal altijd de stekker uit het elektrische snoer voorafgaand de molen schoongemaakt wordt.

