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SETTE 270Wi HURTIG START GUIDE

Indholdsfortegnelse
1. Tragt låg

7. Justerbar portafilter krog

2. Bønnetragt

8. Konverterbar enhedsarme

3. Bønne afbryderknap

9. Formalet kaffebeholder

4. Tragt justeringsindikator

10. Strømstilslutning

5. Kontrolpanel

11. Udtagelig formalet bakke

6. Kværn justeringssamling

12. LCD Display

13. Hukommelse forudindstillede
knapper & indikatorer

18. Installations/udtagelsestab
(blå)

14. Kværnindikator

19. Installations/
udtagelsesindikator

15. Stop
16. Start/Pause
17. Kværnvægt
justeringsknapper

20. Makrojustering (sort)
21. Trinløs mikrojustering
22. Pose med værktøj

Dette er kun en quick start guide. Detaljerede instruktioner kan findes i den fulde
manual på vores hjemmeside på baratza.com/documentation
INDLEDENDE OPSÆTNING
1. Håndvask tragt låget (1), bønnetragten (2), formalet kaffebeholder (9), og udtagelse formalet bakke (11) i varmt sæbevand og tør
grundigt af. Væsk ikke kværnens justeringssamling (6) I vand, da den vil ruste.
2. Med bønne sluk knappen (3) som vender mod kl. 11, skal du placer de 3 kværntabs med hullerne I toppen af kværnen ud for hinanden.
Sæt tragten på plads og roter den med uret indtil den klikkes på plads. Installer tragt låget (1) på bønnetragten (2).
•

BEMÆRK: Kværnmotoren vil kun kører når tragten er installeret og mikrojustering (18) er indstillet på 31 eller lavere. Sørg for at
afbryderknappen (3) er i åben position.

•

For den bedste 270Wi oplevelse, bemærk venligst: Efterhånden som kværnbladene køres ind, vil kværnhastigheden stige betydeligt i
løbet af de første 5kg formalet kaffe. Når den er ny ud af æsken, vil kværnen have behov for en selv-kalibrering de første 3-4 gange den
kører, før den leverer en præcis dosering.

Display handlinger: Vægtbaseret formaling

Konverterbar enhedsholder:

Tryk på en forudindstillet knap 1, 2, 3 (13) for at hvis den tilsvarende
forprogrammerede formalingsvægt i gram på displayet (12). Når du
er klar til at kværne, skal du trykke på START knappen (16). Mens
kværnen kører, vil displayet tælle op i gram. Når displayet når den
forudindstillede vægt, stopper motoren, og displayet nulstilles igen til
den programmerede vægt. For manuelle mængder af formalet kaffe,
tryk og hold knappen START inde, indtil du har fået den ønskede
mængde kaffe. Slip START knappen for at stoppe kværnen. Displayet
viser den samlede mængde i gram. For at komme ud af manuel
tilstand, tryk STOP (15). Se programmeringsoplysninger på næste
side.

De sorte arme (8) som holder den formalet kaffebeholder (9) kan
også bruges til at holde en række andre brygningsenheder. For
at konvertere armene til at holde et portafilter, tryk den højre arm
ind og sving den ned og til venstre. For at konvertere armene til at
holde den formalet kaffebeholder eller andre brygningsenheder, tryk
den højre arm ind og roter den til højre og op. Den venstre arm vil
automatisk bevæge sig ind i positionen. I midten, over armene, er
der en krog (7) til at holde låget på dit portafilter for at give stabilitet.
Denne krog kan roteres væk ved at trykke ned på krogen og herefter
rotere den til venstre eller højre. Før du kværner ned i beholderen
eller portafilter, returner krogen tilbage til midterpositionen ved
enkelt at trykke ned og roter den tilbage til midten.

Makro/mikro kværnstørrelse justering:
Makrojustering (20) flytter fra grov #31 til fin #1. Mikrojustering (21)
er den nederste ring, fra fin “A” til grovere ”I”. For espresso: start
ved 9E, for manuel brygning: start ved 20E. Vi anbefaler at du har
motoren kørende når du justerer din kværn.

Portafilter krogen: Kritisk når der kværnes til espresso
Når du kværner direkte ned i et portafilter, skal du først konvertere
armene til portafilter tilstand og svinge krogen (7) til forsiden.
Krogen er designet til at understøtte toppen af læben på dit
portafilter. Det er vigtigt at din krog er justeret så dit portfilter
sidder i vatter. For at justere krogen, løsnes den 2mm unbrakoskrue
(inkluderet i posen med værktøj (22)) som sidder neden under
krogen, juster portafilter krogen op eller ned, og stram skruen
til i den rigtige position. Hvis din kværn underdoserer, så er det
sandsynligvis fordi din krog har brug for yderligere justering.

ADVARSEL: Sette kværner i meget højt tempo, hver forsigtig med
ikke at overfylde dit portafilter eller beholder! Hvis formalet kaffe
tilstopper udgangshullet, vil kværnen blive tilstoppet.

Pose med værktøj:
Vi har vedlagt en lille pose med værktøj og spændeskiver (22).
•

Spændeskiver bruges til omkalibrering af maskinen til et finere
område.

Sette 270Wi er udstyret med tre programmerbare knapper (13).
Knapperne er markeret med 1, 2, 3. Disse programmerbare knapper
kan kun justere den ønskede vægt af formalet kaffe, de justere ikke
kværnindstillingerne (dvs. grov/fin). Hver knap kommer fra fabrikken
med følgende forudindstillinger: Vægt: 1 = 18 gram, 2 = 25 gram, 3 =
35gram.

•

2mm unbrakonøgle bruges til justering af portafilter krog.

•

5mm unbrakonøgle bruges til udtagelse af ringkværnen fra
holderen når den omkalibreres (Se manual).

Du kan nemt programmere flere eller færre gram som følgende:

Hvis du har nogen spørgsmål eller bekymringer, send venligst en
e-mail til: support@baratza.com eller ring +1 (425) 641.1245

Programmering:

1. Vælg en forudindstillet knap.
2. Tryk på op eller ned pileknapperne for at justere vægten.
3. Når du har nået den ønskede gram indstilling, tryk og hold den
ønskede forudindstillet knap inde i 3 sekunder. Skærmen vil
blinke for at bekræfte at indstillingen er gemt.

Brug for hjælp?

Den fulde manual kan findes på vores hjemmeside på:
baratza.com/documentation
For video instruktioner og problemløsningsguides:
baratza.com/troubleshooting

4. For at programmere andre knapper, gentag trin 1-3. BEMÆRK:
5 gram minimum for forudindstillet tilstand: Softwaren
forhindre brugere i at indstille forudindstillinger under 5 gram.
Grunden kværnens hastighed, kan den ikke være nøjagtigt
med vægt under 5 gram.
•

For den bedste doseringsnøjagtighed, anbefaler vi at tildele en
bestemt kværnstørrelse til hver forudindstillet knap (f.eks. knap
1 til espresso, 2 til Aeropress:registered:, 3 for filterkaffe) — se
ejermanualen for flere oplysninger

SIKKERHEDSINFORMATION:

!!

Dette apparat kan bruges af børn over 8 år, samt personer med nedsat fysisk,
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,
samt forstår de risici som er involveret.

!!

Læs venligst nedenstående information meget omhyggeligt. Den indeholder
vigtige sikkerhedsinformationer for dette apparat. Bevar venligst disse
instruktioner til fremtidig brug.

!!

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

!!
!!

Rengøring og brugervedligehold skal ikke foretages af børn uden opsyn.

!!

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

!!

!!

Baratza vil ikke acceptere noget ansvar for skader eller garanti, hvis kværnen
bruges til andet end dens tilsigtede formål (dvs. formaling af hele ristede
kaffebønner) eller hvis apparatet er forkert betjent eller repareret.

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

!!

FORSIGTIG: Tag ALTID stikket ud af stikkontakten før rengøring
af kværnen.

!!
!!

Opbevar apparatet og ledningen utilgængelig for børn under 8 år.

!!

Efterlad ikke kværnen uden opsyn mens den er TÆNDT.

Brug ikke kværnen med en beskadiget ledning eller stik. Hvis ledningen er
beskadiget, skal den udskiftes af fabrikanten, serviceagenten eller lignende
kvalificerede personer for at undgå fare.

Tag altid kværnens stik ud af stikkontakten før montering, demontering eller
rengøring.

