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Dentro da caixa você vai encontrar duas caixas individuais. A maior delas
contém o moinho e PortaHolder – suporte para porta-filtros (se aplicável).
A outra caixa contém cúpula, tampa, compartimento para pó de café e
acessórios para remoção de rebarba e calibração.
Retire o moinho da caixa, levantando o saco plástico e puxando para cima.
IMPORTANTE! Para moinhos com balança, a plataforma para pesar (balança)
é frágil e pode ser danificada por excesso de peso ou força. Seja cuidadoso.
NÃO a pressione.
Com a tampa da cúpula colocada, engate-a no moinho alinhando as duas
pequenas abas na base da cúpula com as duas fendas no interior do colar.
Gire a cúpula no sentido horário até que ela se fixe no local (estima-se a
necessidade de aplicação de força moderada).
Conecte o moinho à rede elétrica. Adicione grãos, insira o compartimento
de pó de café. Ajuste as configurações Macro e Micro para o método de
preparação preferido. Os ajustes de moagem Macro devem ser feitos enquanto
o aparelho estiver em funcionamento. Veja, na tabela abaixo, sugestões de
configuração.
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Observe que esses são apenas pontos de referência; você vai precisar ajustar o moinho
à sua preferência a partir deles. Para mais informações sobre configurações de
moagem e métodos de preparo acesse www.baratza.com e consulte o menu Suporte
(*pode haver necessidade de recalibração).

Passo 5.

Para utilizar o moinho, faça o seguinte:
◊ Para o Vario, escolha um número predefinido e pressione o botão Start.
◊ Para o Vario-W, pressione o botão Tare, escolha um número predefinido e
pressione Start.
◊ Para o Forté, pressione o botão Weight, depois pressione Tare, escolha um
número predefinido e pressione o botão Start ou, no caso de moagem por
tempo, escolha um número predefinido e pressione Start.

Passo 6.

Para configurar um botão de Tempo/Peso (Time/Weight) programado (1,
2,3), utilize as setas para cima e para baixo para ajustar ao seu Tempo/Peso
preferido, depois pressione e segure o botão desejado até que o visor pisque.
Isso significa que o novo Tempo/Peso foi salvo.
Se suspeitar que o seu moinho não está funcionando corretamente, consulte
nosso Guia online de resolução de problemas em www.bartaza.com/
troubleshooting ou assista aos vídeos canal em nosso canal no YouTube
https://www.youtube.com/user/Baratzallc1
Caso necessite de algum suporte específico ou tenha dúvidas que não foram
esclarecidas nesse manual:
◊ Nos EUA e Canadá, escreva para support@baratza.com ou ligue 425-6411245
◊ Em outros países, acesse http://www.baratza.com/retailers/international
para encontrar o representante mais próximo
Para informações mais detalhadas sobre o moinho, leia o Manual Completo de
Utilização que se encontra em www.baratza.com/support/manuals
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Informações de Segurança
Por favor, leia com atenção as informações abaixo. Tratam-se de orientações importantes
para o uso correto e seguro deste aparelho. Por favor, conserve esse manual de instruções
para consultas futuras.
◊

Use apenas com corrente elétrica AC e a voltagem correta. Verifique a especificação
de voltagem no rótulo localizado na base do moinho.

◊

Somente limpe o corpo do moinho com pano seco ou ligeiramente humedecido em
água. Não mergulhe o moinho, tomada ou cabo em água ou qualquer outro líquido.

◊

Não utilize o moinho para qualquer finalidade diferente de seu propósito original
(moer grãos de café torrados). A Baratza não se responsabiliza por danos provocados
por mau uso ou reparo indevido. Tais procedimentos resultam em perda de garantia.

◊

Desmonte o moinho apenas como indicado na sessão Cuidados e Limpeza deste
manual. Em caso de dúvidas ou dificuldades acesse www.baratza.com e consulte a
página de Resolução de Problemas.

◊

Não ligue o moinho se o fio, a tomada ou o aparelho estiverem danificados.

◊

Nunca deixe o moinho ligado sem supervisão.

◊

Sempre desligue o moinho da corrente eléctrica quando não estiver em uso ou antes
de limpar.

◊

Para desligar, segure firme o plugue e retire da tomada. Nunca puxe pelo cabo.

◊

Este aparelho só poderá ser operado com supervisão, e/ou devida orientação para
o uso seguro e consciente de possível riscos, se utilizado por crianças acima de 8
anos, pessoas com capacidade física, sensorial ou mental reduzidas ou falta de experiência e conhecimento.

◊

Mantenha este aparelho fora do alcance de crianças.

ATENÇÃO: SEMPRE retire o cabo de força da tomada antes de limpar o moinho.

