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SETTE 270Wi SNELSTART HANDLEIDING

Onderdelen Identificatie
1. Hopper Deksel
2. Bonen Hopper
3. Bonen Afsluit Knop
4. Hopper Uitlijn Indicator
5. Controlepaneel
6. Vermaling Aanpassing
7. Verstelbare Filterhouder

Haak
8. Verstelbare Apparaat
Beugels

13. Geheugen Voorkeuzeknop &
Indicatoren

(blauw)

14. Maal Indicator

19. Installatie/Afneembare
Indicator

9. Afvalbakje

15. Stop

20. Verfijnde Instelling (zwart)

10. Stroomkabel aansluiting

16. Start/Pauze

21. Traploze Fijne Afstelling

11. Afneembare Ondergrond
Bakje

17. Maal Gewicht
Instelknoppen

22. Zak met Gereedschappen

12. LCD Scherm

18. Installatie/Afneembare Tab

Dit is alleen een snel start gids. Gedetailleerde instructies zijn te vinden in de volledige
handleiding op onze website op baratza.com/documentation
EERSTE SETUP
1. Was met de hand het deksel van de hopper (1), bonen hopper (2), afvalbakje (9), en afneembare ondergrond bakje (11) met warm, water
met zeep, en droog goed af. Was niet de maal instelling spullen (6) in water omdat deze roesten.
2. Met de bonen uitschakel knop (3) in de 11 uur stand, lijn de 3 hopper tabs uit met de groeven in de bovenkant van de molen. Zet de
hopper op zijn plaats en roteer stevig met de klok mee totdat de hopper op zijn plek klikt. Installeer het deksel van de hopper (1) op de
bonen hopper (2).
•

Opmerking: De motor van de molen zal alleen draaien als de hopper geïnstalleerd is en fijn afstelling (18) bij de instellingen 31 of lager
is. Zorg ervoor dat de uitschakel knop (3) in de open positie staat.

•

Voor de beste 270Wi-ervaring, let op: Als de bonen rijpen zal de maalsnelheid aanzienlijk toenemen tijdens de eerste 4,5 kg malen. Als
de koffiemolen nieuw uit de doos komt, moet deze zichzelf kalibreren bij de eerste 3-4 keer malen voordat hij een nauwkeurig gewicht
aflevert.

Scherm Bediening: Weeg Gemalen Basis

Verstelbare Apparaat Houder:

Druk op een voorkeuzeknop 1, 2, 3 (13) om het bijbehorende
voorgeprogrammeerde gewicht van de gemalen koffie in gram
weer te geven op het scherm (12). Als u klaar bent om te malen,
druk op de START knop (16). Tijdens het malen, zal het scherm de
gemalen grammen tellen. Als op het scherm het ingestelde gewicht
verschijnt, zal de motor stoppen en zal het scherm resetten naar het
geprogrammeerde gewicht. Voor handmatige hoeveelheden gemalen
koffie, houdt u de START knop ingedrukt totdat u de gewenste
hoeveelheid koffie hebt. Laat de START knop los om de molen te
laten stoppen. Het scherm toont de hoeveelheid in gram. Om de
handmatige modus te verlaten, druk op STOP (15). Zie programmeer
info op de volgende pagina.

De zwarte armen (8) die de het ondergrond bakje vasthouden
(9) kunnen ook worden gebruikt om verschillende apparaten om
koffie te zetten vast te houden. Om de armen om te vormen om
een filterhouder vast te houden, duw de rechterarm in en duw deze
omlaag en naar links. Om de armen om te zetten om het afvalbakje
vast te houden of andere apparaten om koffie te zetten, duw de
rechterarm in en roteer deze naar rechts en omhoog. De linkerarm
zal automatisch naar de juiste positie gaan. In het midden, boven de
armen, zit een haak (7) om de lip van de filterhouder vast te houden
om stabiliteit te bieden. Deze haak kan uit de weg worden gedraaid
door te drukken op de haak en dan naar links of rechts te draaien.
Voor het malen in de afvalbak of de filterhouder, breng de haak terug
naar het midden door eenvoudigweg naar beneden te drukken en
het terug te draaien naar het centrum.

Macro/Fijne Maal Maat Afstelling:
De fijne instelling (20) gaat van grof #31 naar fijn #1. De fijne
afstelling (21) zit in de onderste ring, van fijner “A” naar grover “I”.
Voor espresso: start bij 9E, voor handmatig zetten: start bij 20E. We
raden aan om met draaiende motor om de instelling te veranderen.

De Filterhouder Haak: Verplicht bij het malen van espresso
Bij het malen direct in de filterhouder, moet u eerst de armen
omzetten naar filterhouder modus en de haak terugdraaien (7) naar
de voorzijde. De haak is ontworpen om de bovenste lip van

uw filterhouder te ondersteunen. Het is belangrijk dat de haak zo
is afgesteld dat uw filterhouder horizontaal is. Om de haak aan te
passen, maak de 2mm hex schroef los (meegeleverd in de zak met
gereedschap) (22)) net onder de haak, stel de filterhouder omhoog
of omlaag in, en zet de schroef vast in de juiste positie. Als uw
koffiemolen te weinig maalt, moet waarschijnlijk de haak verder
worden ingesteld.
WAARSCHUWING: De Sette maalt op hoge snelheid, wees
voorzichtig om de filterhouder of afvalbakje te veel te vullen! Als
een gedeelte van de koffie teruggaat in de koker, zal de koffiemolen
verstopt raken.
Programmeren:
De Sette 270Wi is uitgerust met drie programmeerbare knoppen
(13). Deze knoppen zijn eenvoudigweg gelabeld als 1, 2, 3. Deze
programmeerbare knoppen stellen alleen de gewenste maal gewicht
in, ze stellen niet de maal instelling in (b.v. grof/fijn). Elke knop
komt uit de fabriek met de volgende voraf ingestelde instellingen:
Gewicht: 1=18g, 2=25g, 3=35g.
U kunt deze eenvoudig als volgt programmeren in meer of minder
gram:
1. Selecteer de vooraf ingestelde knop.
2. Druk op de omhoog of omlaag knoppen om het gewicht aan te
passen.
3. Als u eenmaal de gewenste instelling hebt bereikt, houdt u de
gewenste vooraf ingestelde knop 3 seconden ingedrukt. Het
scherm zal knipperen om te bevestigen dat de instelling is
opgeslagen.

De software weerhoudt gebruikers ervan om een instelling
te kiezen van minder dan 5g. Door de snelheid van de
koffiemolen, kan een gewicht van minder dan 5g goed in te
stellen.
•

Voor de beste nauwkeurigheid in dosering raden we aan
een bepaalde maal maat aan elke voorkeuze toe te wijzen
(bijvoorbeeld Voorkeur 1 voor espresso, 2 voor Aeropress®,
3 voor druppelen) — zie de gebruikershandleiding voor meer
informatie.

Zak met gereedschap:
We hebben een kleine zak met gereedschap en vulringen
meegeleverd (22).
•

Vulringen worden gebruikt om de machine te kalibreren op een
fijner bereik.

•

2mm hex sleutel wordt gebruikt om de filterhouder haak in te
stellen.

•

5mm hex sleutel wordt gebruikt om de cone burr van de houder
te verwijderen van bij shimming (zie handleiding).

Hulp Nodig?
Mocht u vragen hebben of ergens over ongerust zijn, stuur dan een
e-mail naar: support@baratza.com of bel (425) 641.1245
De volledige handleiding kan worden gevonden op onze website:
baratza.com/documentation
Voor video instructies en een handleiding om problemen op te
lossen: baratza.com/troubleshooting

4. Om de andere knoppen te programmeren, herhaal stappen
1-3. OPMERKING: 5g minimaal voor vooraf ingestelde modus:

VEILIGHEIDSINFORMATIE:

!!

Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder en
personen met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale capaciteiten of
gebrek aan ervaring en kennis als zij op een veilige manier toezicht krijgen of
geïnstrueerd zijn over het gebruik van het apparaat en de mogelijke gevaren
begrijpen.

!!

Lees onderstaande informatie zorgvuldig door, deze bevat belangrijke
veiligheidsinformatie voor dit apparaat. Bewaar deze instructies voor latere
naslag.

!!

Gebruik alleen wisselstroom en de juiste spanning. Zie het label aan de
onderkant van de molen om de juiste spanning te bepalen.

!!

!!

Reiniging en gebruikersonderhoud mag niet door kinderen worden gedaan
zonder toezicht.

Reinig de behuizing van de molen alleen met een droge of licht bevochtigde
doek. Dompel de molen, stekker of het snoer niet onder in water of een
andere vloeistof¬.

!!

Haal altijd de stekker uit het stopcontact voordat u begint met monteren,
demonteren of schoonmaken.

!!

Baratza aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, letsel of
garantie als de molen anders wordt gebruikt dan waarvoor hij is bedoeld
(zoals het malen van geroosterde hele koffiebonen) of onjuist wordt gebruikt
of gerepareerd.

!!

Om los te koppelen, pak de stekker en verwijder deze uit het stopcontact.
Trek nooit aan de kabel.

!!

WAARSCHUWING: Trek ALTIJD het netsnoer uit het stopcontact
voordat u de molen schoonmaakt.

!!

Houd het apparaat en de kabel buiten het bereik van kinderen jonger dan 8
jaar.

!!

Gebruik de molen niet met een beschadigd snoer of stekker. Als het
netsnoer beschadigd is, moet het worden vervangen door de fabrikant, een
onderhoudsmedewerker of personen met vergelijkbare kwalificaties om
gevaar te voorkomen.

!!

Laat de molen niet onbewaakt achter als deze is ingeschakeld.

