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SETTE 270WI SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI

Identyfikacja Części
1. Pokrywa Pojemnika

Mielenia

2. Pojemnik na Ziarna

7. Regulowana Kolba

3. Pokrętło Przepustnicy
Ziaren

8. Regulowane Ramiona

4. Wskaźnik Wypełnienia
Pojemnika
5. Panel Sterowania
6. Regulator Grubości

9. Pojemnik na Zmieloną Kawę
10. Kabel Zasilający
11. Wyjmowana Dolna Taca
12. Wyświetlacz LCD

13. Przyciski Zapisanych
Ustawień i Wskaźniki

Usuwanie (niebieska)

14. Wskaźnik Mielenia

19. Wskaźnik Instalacji/
Usuwania

15. Stop

20. Regulacja Makro (czarna)

16. Start/Stop

21. Bezstopniowa
Mikroregulacja

17. Przyciski Regulacji Wagi
Mielenia

22. Torba Narzędzi

18. Zakładka Instalacja/

To tylko krótki przewodnik dla początkujących. Szczegółowe instrukcje można
znaleźć w pełnej instrukcji na naszej stronie internetowej pod adresem baratza.com/
documentation
POCZĄTKOWA KONFIGURACJA
1. Ręcznie umyj pokrywę pojemnika (1), pojemnik na ziarna (2), pojemnik na zmieloną kawę (9), wyjmowaną tacę (11) w ciepłej wodzie z
mydłem i dokładnie wysusz. Nie myć regulatora grubości mielenia (6) w wodzie, ponieważ istnieje ryzyko rdzewienia.
2. Za pomocą pokrętła przepustnicy ziaren (3) obróconego na pozycję godziny 11, dopasuj 3 wypustki pojemnika do otworów w górnej
części młynka. Umieść pojemnik na jego miejscu i obróć w prawo, aż usłyszysz kliknięcie. Instalowanie pokrywy pojemnika (1) na
pojemniku na ziarna (2). Przekręcaj makro regulację do momentu włączenia wskaźnika mielenia czarnego na 18.
•

Uwaga: aby silnik się włączył, pojemnik musi być zainstalowany a wskaźnik czarnego mielenia (20) ustawiony 31 lub niżej. Upewnij się,
że przepustnica (3) jest w pozycji otwartej.

•

Dla najlepszego wykorzystaniaz 270Wi, pamiętaj: W przypadku łupin prędkość mielenia wzrośnie znacząco przez pierwsze mielone
10lbs. Po wyjęciu z pudełka, młynek będzie musiała przeprowadzić samokalibrację przez pierwsze 3-4 mielenia zanim zmieli dokładnie
odmierzoną wagę

Obsługa Ekranu: Mielenie na Podstawie Wagi

Regulowany Stojak:

Naciśnij przyciski ustawień wstępnych 1, 2, 3 (13) aby wyświetlić
na ekranie odpowiednią zaprogramowaną gramaturę w gramach
(12). Gdy jesteś gotowy do mielenia, naciśnij przycisk START
(16). Podczas mielenia, ekranu będzie ZLICZAŁ wagę w gramach.
Gdy zostanie osiągnięta ustalona waga, silnik zatrzyma się, a
wyświetlacz ponownie ustawi się na zaprogramowaną masę. W
przypadku ręcznego wprowadzania ilości mielonej kawy naciśnij i
przytrzymaj przycisk START, aż uzyskasz żądaną ilość kawy. Puść
przycisk START, aby zatrzymać młynek. Ekran pokaże całkowitą
ilość w gramach. Aby wyjść z trybu ręcznego, naciśnij STOP (15).
Sprawdź informacje o programowaniu na następnej kolumnie, aby
zaprogramować ustawienia osobiste.

Czarne ramiona (8) które trzymają pojemnik na mieloną kawę (9)
mogą również służyć do przechowywania różnych urządzeń do
parzenia. Aby zmienić ustawienie ramion kolby, naciśnij na prawe
ramię i popchnij je w dół i w lewo. Aby zmienić ramiona w stojak
na pojemnik na mieloną kawę lub inne urządzenia do zaparzania,
naciśnij prawe ramię i obróć w prawo i w górę. Lewe ramię
automatycznie ustawi się w pozycji. W środku, powyżej ramion,
znajduje się hak (7) do trzymania kolby, zapewniający jej stabilność.
Ten hak można obrócić na bok naciskając na niego, a następnie
obracając go w lewo lub w prawo. Aby przywrócić hak do położenia
środkowego, po prostu naciśnij i obróć go z powrotem do środka.

Regulacja Rozmiaru Makro/Mikromielenia:
Makroregulacja (20) obejmuje mielenie od grubego #31
do drobnego #1. Mikroregulacja (21) to dolny pierścień, od
drobniejszego “A” do grubszego “I”. W przypadku espresso:
rozpocznij od 9E, w przypadku parzenia ręcznego: rozpocznij od
20E. Zalecamy, aby silnik pracował podczas regulacji mielenia.

Hak Kolby: Najważniejszy przy mieleniu na espresso
Podczas mielenia bezpośrednio w uchwycie kolby, musisz najpierw
zmienić położenie ramion do trybu uchwytu kolby i przechylić
hak (7) do przodu. Hak jest przeznaczony do podpierania górnej
części uchwytu kolby. Ważne jest, żeby hak był ustawiony w taki
sposób, aby kolba była wyważona. Aby wyregulować hak, poluzuj
śrubę sześciokątną 2 mm (dołączoną do worka narzędzi (22)),
który znajduje się poniżej haka, ustaw hak kolby do góry lub w dół,

i dokręć śrubę we właściwej pozycji. Jeśli Twój młynek dozuje zbyt
małe ilości, najprawdopodobniej twój hak wymaga lepszej regulacji.

•

OSTRZEŻENIE: Sette mieli z bardzo dużą prędkością, uważaj, aby
nie przepełniać kolby lub pojemnika! Jeśli kawy będzie zbyt dużo i
będzie powracała do góry, młynek może się zapchać.
Programowanie:
Sette 270Wi wyposażony jest w trzy programowalne przyciski (13).
Przyciski są oznaczone jako 1, 2, 3. Te programowalne przyciski
dostosowują tylko żądaną wagę mielonej kawy, nie regulują
ustawień mielenia (tj. grubo/drobno). Każdy przycisk posiada
zaprogramowane fabrycznie ustawienia: Waga: 1 = 18g, 2 = 25g,
3 = 35g.

Aby uzyskać najlepszą dokładność dozowania, zalecamy
przypisanie konkretnego rozmiaru mielenia do każdego
ustawienia wstępnego (np. Preset 1 dla espresso, 2 dla
Aeropress®, 3 dla drip) — sprawdź więcej szczegółów w
instrukcji obsługi.

Torba Narzędzi:
Do młynk dołączyliśmy małą torbę z narzędziami i podkładkami
(22).
•

Podkładki są stosowane do ponownej kalibracji młynka w celu
uzyskania lepszych efektów.

•

Klucz imbusowy 2mm, używany do regulacji haka kolby.

W poniższy sposób możesz łatwo zaprogramować mniej lub
więcej gramów:

•

Klucz imbusowy 5 mm służący do usuwania zadziorów z
uchwytu podczas regulacji (patrz w instrukcji).

1. Wybierz przycisk ustawień wstępnych.

Potrzebujesz Pomocy?

2. Naciśnij przycisk strzałki w górę lub w dół, aby wyregulować
wagę.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub wątpliwości, wyślij wiadomość
e-mail na adres: support@baratza.com lub zadzwoń
+1 (425) 641.1245

3. Po osiągnięciu żądanego ustawienia gramatury naciśnij i
przytrzymaj żądany przycisk ustawień przez 3 sekundy. Ekran
będzie zamiga, co potwierdzi zapisanie ustawienia.
4. Aby zaprogramować inne przyciski, powtórz kroki 1-3.
UWAGA: minimum 5g dla trybu wstępnego: Oprogramowanie
uniemożliwia użytkownikom zaprogramowania ustawienia
wstępnego poniżej 5g. Ze względu na szybkość młynka, nie
jest on w stanie precyzyjnie oszacować wagę mniejszą niż 5 g.

Pełną instrukcję obsługi można znaleźć na stronie internetowej:
baratza.com/documentation
Sprawdź również instrukcje wideo i porady dot. rozwiązywania
problemów: baratza.com/troubleshooting

zasilający musi zostać wymieniony przez producenta, w
autoryzowanym serwisie lub przez wykwalifikowaną osobę aby
uniknąć zagrożenia

INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA:

!!

Zapoznaj się uważnie z poniższymi informacjami. Znajdziesz tutaj
ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa przy korzystaniu
z tego urządzenia. Zachowaj tę instrukcję do późniejszego
wykorzystania.

!!

Używaj tylko prądu zmiennego o odpowiednim napięciu. Sprawdź
etykietę na podstawie młynka, aby określić właściwe napięcie.

!!

Obudowę młynka czyść wyłącznie za pomocą suchej lub lekko
wilgotnej szmatki. Nie zanurzaj młynka, wtyczki lub przewodu w
wodzie lub innych płynach.

!!

Baratza nie ponosi żadnej odpowiedzialności za uszkodzenia,
obrażenia lub gwarancje, jeśli młynek jest używany w jakikolwiek
inny sposób niż zgodny z jego przeznaczeniem (np. mielenie
prażonych ziaren kawy) lub jest niewłaściwie obsługiwany lub
naprawiany.

!!

Należy przechowywać urządzenie i przewód zasilający w miejscu
niedostępnym dla dzieci poniżej 8 roku życia

!!

Nie należy używać młynka z uszkodzonym przewodem lub
wtyczką. Ze względów bezpieczeństwa uszkodzony przewód

!!
!!

Nie zostawiaj młynka bez nadzoru podczas gdy jest włączony.

!!

Dzieci nie powinny czyścić ani przeprowadzać jakichkolwiek
czynności konserwacyjnych bez nadzoru.

!!

Zawsze odłączaj młynek od zasilania przed montażem,
demontażem i czyszczeniem.

!!

Aby odłączyć młynek, chwyć wtyczkę i wyjmij ją z gniazdka. Nigdy
nie ciągnij za sam przewód.

!!

Ostrzeżenie: Zawsze należy odłączyć przewód zasilania przed
rozpoczęciem czyszczenia młynka.

Urządzenie może być użytkowane przez dzieci od 8 roku życia i
osoby o ograniczonych zdolnościach ruchowych, postrzegania lub
umysłowych, bez doświadczenia i wiedzy w zakresie użytkowania,
pod warunkiem, że znajdują się one pod nadzorem lub zostały
poinstruowane odnośnie użytkowania urządzenia w bezpieczny
sposób i rozumieją związane z tym ryzyko.

