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SETTE™ 270 QUICK START GUIDE

Sette™ 270
Fjern kværnen, beholderen, ledningen og bønnetragten
fra æsken. Placer låget oven på bønnetragten. Med
afbryderknappen placeret i positionen klokken 11, skal du
placer de 3 tragt tabs ud for hullerne i toppen af kværnen.
Sæt tragten på plads ved at dreje den med uret indtil den
klikkes på plads. Bemærk: kværnens motor vil ikke rotere
når tragten er fjernet. Sørg for at afbryderknappen er i åben
position.
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Makro/mikro justering af partikelstørrelse:
Makrojusteringen går fra grov (31) til fin (1). Med kværnen
kørende, drej knappen til højre for at flytte den fra grov til
fin. Espresso: start ved 9E Manuel brygning: start ved 20E.
Mikrojusteringen er den nederste ring, fra finere (A) til grovere
(I). Drej mod højre for at flytte fra grov til fin. Mikrojusteringen
er trinløs med retningslinjer for gentagelighed.

automatisk ind i position. I midten, over armene, er der en
krog til at holde læben på dit portafilter, hvilket giver stabilitet.
Denne krog kan roteres væk ved at presse ned på krogen
og rotere den til venstre eller højre. For at vende tilbage til
midterposition, skal du blot trykke ned og rotere den tilbage
til midten.

Konverterbar enhedsholder:

Justering af portafilter krog:

De sorte arme som holder den formalet kaffebeholder kan
også bruges til at holde de mest populære brygningsenheder
såsom V60, Kalita Wave, Clever, og Able Kone. For at
konvertere armene til at holde et portafilter, tryk ind på
den højre arm og sving den ned og mod venstre. For at
konvertere armene til at holde den formalet kaffebeholder
eller andre brygningsenheder, tryk ind på højre den arm
og roter den til højre og op. Den venstre arm bevæger sig

Når der kværnes direkte ned i portafilter, skal du først
konvertere armene til portafilter tilstand og svinge krogen til
forsiden. Krogen er designet til at støtte toppen af læben på
dit portafilter. Det er afgørende at din krog er justeret så dit
portafilter sidder på niveau. For at justere krogen, løsnes den
2mm unbrakoskrue som sidder neden under krogen, juster
portafilter krogen op eller ned, og stram skruen til når den er i
den rigtige position.

ADVARSEL: Sette kværner i et meget højt tempo, vær forsigtig med ikke at overfylde dit
portafilter eller beholder! Hvis formalet kaffe tilstopper udgangshullet, vil kværnen blive tilstoppet.
Tidsbaseret formalingsproces:
Placer portafilteret eller den formalet kaffebeholder i
kværnen. Tryk på en forudindstillet knap (1,2,3). Skærmen
vil vise den tilsvarende programmeret kværntid i sekunder.
Tryk på Start (>ll) knappen for at starte kværnen. Mens
kværnen køre, vil skærmen tælle OP i sekunderne og stoppe
når den forudindstillet tid er nået. Når skærmen når den
forudindstillede tid vil motoren stoppe og skærmen vil igen
nulstilles til den programmerede tid. For manuelle mængder
af formalet kaffe, tryk og hold START knappen inde indtil du
opnå den ønskede mængde kaffe, herefter slipper du START
knappen og kværnen vil stoppe med skærmen som viser
antallet af kørte sekunder. For at komme ud af den manuelle
tilstand, tryk STOP.
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Programmering:
Sette 270 er udstyret med tre programmerbare knapper.
Knapperne er mærket med 1, 2, 3. De programmerbare
knapper justere kun kværntiden, de justere ikke
kværnindstillingerne (dvs. grov/fin). Hver knap kommer fra
fabrikker med følgende forudindstillinger: Tid: 1=10s, 2=20s,
3=30s

Pose med værktøjer:
Vi har vedlagt en lille pose med værktøjer og spændeskiver.
5mm unbrakonøgle bruges til at fjerne ringkværnen fra
holderen.
Spændeskiver bruges til rekalibrering af maskinen til en
finere maling.
2mm unbrakonøgle bruges til justering af portafilter krog.

Du kan nemt programmere mere eller mindre kværntid ved at
gøre følgende:

Detaljerede instruktioner kan findes i brugsanvisningen, se
linket nedenfor.

1.

Vælg en forudindstillet knap.

Brug for hjælp?

2.

Tryk på pil op eller ned for at justere sekunderne.

3.

Når du har nået den ønskede tidsindstilling, tryk
og hold den ønskede forudindstillet knap inde i 3
sekunder. Skærmen vil blinke for at bekræfte at
indstillingen er gemt.

Hvis du har spørgsmål eller bekymringer, e-mail venligst:
support@baratza.com

For at programmere de andre knapper gentag trin 1-3.

Hele brugsanvisningen kan findes på vores hjemmeside:
www.baratza.com/documentation/
For videoinstruktioner og problemløsningsguides:
www.youtube.com/user/Baratzallc1/search?query=sette

SIKKERHEDSINFORMATION:
Læs venligst informationen nedenfor meget omhyggeligt. Den indeholder vigtige sikkerhedsinformationer for dette apparat.
Opbevar disse instruktioner til senere brug.

!!

Brug kun med vekselstrøm og den korrekte spænding.
Se mærkatet på foden af kværnen for at bestemme den
korrekte spænding.

!!

Rengør kun kværnens hus med en tør eller let fugtig klud.
Nedsænk ikke kværnen, stikket eller ledningen i vand eller
andre væsker.

!!

Baratza vil ikke acceptere noget ansvar for skader, hvis
kværnen bruges til andet end dens tilsigtede anvendelse,
eller hvis apparatet er forkert betjent eller repareret. Alle
garantikrav vil være ugyldige.

!!

Opbevar din kværn og dets ledning utilgængeligt for børn
under 8 år.

!!

Brug ikke kværnen hvis ledningen eller stikket er
beskadiget, eller hvis kværnen har funktionsfejl.
Hvis ledningen er beskadiget skal den udskiftes af
producenten, deres forhandler eller lignende kvalificerede
personer for at undgå risici.

!!

Efterlad ikke din kværn uden opsyn mens den er TÆNDT.

!!

Dette apparat kan bruges af børn over 8 år, samt personer
med nedsat fysik, sensoriske eller mentale evner, eller
med manglende erfaring og viden hvis de er blevet vejledt
og instrueret i brugen af apparatet på en sikker måde, og
forstår de risici som er involveret.

!!

Rengøring og brugervedligehold skal ikke foretages af
børn uden opsyn.

!!

Sluk og tag stikket ud af stikkontakten når kværnen ikke
bruges, samt før rengøring.

!!

For at tage stikket ud, grib om stikket og fjern det fra
stikkontakten. Træk aldrig i ledningen.

ADVARSEL: træk ALTID stikket ud før du rengør
kværnen.
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