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W kartonie znajdziesz dwa osobne pudełka. Większe z nich zawiera młynek
oraz uchwyt portafiltra (w stosownych przypadkach). W drugim znajdziesz
zbiornik na ziarna kawy, pokrywkę, pojemnik na zmieloną kawę, narzędzie do
demontażu żaren oraz narzędzie kalibrujące.
Wyciągnij młynek z pudełka chwytając za plasitkową folię i pociągając ją ku
górze.
WAŻNE! W przypadku młynków z wagą, platforma wagowa jest delikatna i
może zostać uszkodzona poprzez zadziałanie nadmiernej siły. Bądź delikatny.
NIE naciskaj jej.
Zamontuj zbiornik na ziarna kawy wraz z pokrywą poprzez umieszczenie
dwóch ząbków w szczelinach górnej części obudowy młynka. Obróć go
zgodnie z ruchem wskazówek zegara aż do unieruchomienia (użyj siły).
Podłącz młynek do źródła zasilania. Uzupełnij ziarna kawy, wsuń pojemnik
na zmieloną kawę. Wybierz ustawienie mielenia Mikro i Makro. Pamiętaj,
aby dokonać tych zmiany wtedy, gdy urządzenie pracuje. W tabeli poniżej
znajdziesz sugerowane wartości.
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Zauważ, że są to tylko punkty odniesienia. Będziesz musiał dokonać zmian według
własnych preferencji. Odwiedź dział wsparcia na stronie www.baratza.com, aby
znaleźć dodatkowe informacje dotyczące ustawień i metod parzenia.

Krok 5.

W celu obsługi młynka zrób, co następuje:
◊ W przypadku Vario, wybierz numer ustawienia i naciśnij Start.
◊ W przypadku Vario-W, naciśnij Tare, wybierz numer ustawienia i naciśnij
Start.
◊ W przypadku Forté, naciśnij Weight, potem Tare, wybierz numer
ustawienia i naciśnij Start lub, w przypadku trybu czasowego, wybierz
numer ustawienia i naciśnij Start.

Krok 6.

Aby zaprogramować przyciski Time/Weight (1,2,3), użyj strzałek w górę i w
dół, aby wybrać preferowany czas i masę, a następnie naciśnij i przytrzymaj
wybrany przycisk z numerem dopóty, dopóki ekran nie zamruga. Właśnie
zapisałeś nowy czas/masę.
Jeśli uważasz, że twój młynek nie pracuje poprawnie, odwiedź nasz dział
rozwiązywania problemów, który znajduje się na stronie www.baratza.com/
troubleshooting, lub rozwiązywanie problemów video na https://www.youtube.
com/user/Baratzallc1
Pytania lub potrzeba wsparcia:
◊ W USA i Kanadzie, napisz e-mail na support@baratza.com lub zadzwoń 425-641-1245
◊ W przypadku innych państw, aby znaleźć najbliższy sklep odwiedź stronę  
http://www.baratza.com/retailers/international
Aby znaleźć szczegółowe informacje oraz Instrukcje Obsługi, odwiedź
www.baratza.com/support/manuals
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Informacja dotycząca bezpieczeństwa
Uprzejmie prosimy o uważną lekturę poniższego tekstu. Zawiera on wszystkie informacje
dotyczące bezpieczeństwa dla tego urządzenia. Zachowaj te instrukcje, aby mieć do nich
dostęp w przyszłości.
◊

Używać jedynie ze źródłem prądu zmiennego o właściwym napięciu. Aby poznać
prawidłowe napięcie, sprawdź etykietę na podstawie młynka.

◊

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.

◊

Nie pozostawiaj młynka bez opieki, podczas gdy jest włączony.

◊

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
poinformowane o zagrożeniach wynikających z niepoprawnego użycia.

◊

Czyszczenie i konserwacja urządzenia nie powinna być przeprowadzana przez
dzieci bez opieki.

◊

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.

◊

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.

UWAGA: ZAWSZE odłączaj urządzenie od źródła zasilania przed czynnością czyszczenia
młynka.

