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Sette™ 30
Dziękujemy za zakup urządzenia
Baratza Sette 30 - młynka do
kawy domowego użytku!
Ten skrócony przewodnik pomoże uruchomić młynek.
Szczegółowy opis znajduje się w pełnej instrukcji na stronie
internetowej baratza.com/documentation/
Uruchomienie:
Nałóż pokrywę na zbiornik na ziarna kawy. Wyrównaj
ustawienie pokrywy z trzema wskaźnikami w górnej części
młynka. Umieść zbiornik na ziarna na swoim miejscu i obróć
go zdecydowanie zgodnie z ruchem wskazówek zegara do
momentu aż zatrzaśnie się we właściwej pozycji. Uwaga:
silnik nie uruchomi się przy zdjętym zbiorniku na ziarna. Przed
rozpoczęciem mielenia upewnij się, czy pokrętło odcinające
jest w pozycji OPEN. Uwaga: silnik także nie uruchomi się
jeśli czarny wskaźnik na pierścieniu regulacyjnym będzie
powyżej 31 pozycji. Przy pierwszym użyciu konieczne będzie
przekręcenie pierścienia poniżej pozycji 31.
Uchwyty pojemnika na zmielona kawę mogą zostać
przekształcone w podparcie portafiltra, co umożliwia
zmielenie kawy bezpośrednio do niego. Aby zmienić
położenie uchwytów wyciągnij je prosto do siebie, przekręć o
90° i wsuń ponownie. Uwaga: ten tryb ułatwia umiejscowienie
portafiltra dokładnie pod młynkiem, konieczne jest jednak
trzymanie portafiltra podczas mielenia kawy.
Ustawienie stopnia zmielenia ziaren:
Pierścień regulacyjny pozwala wybrać na skali stopień
zmielenia kawy, gdzie najwyższy numer (31) oznacza grube
ziarenka a najniższy (1) drobno zmielone. Przy pracującym
młynku przesuń dźwignię w prawo, by zmienić stopień
zmielenia z grubego na drobny. Espresso: pomiędzy 7 a 10,
parzenie w ekspresie przelewowym od 25 wzwyż.
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Proces mielenia:
Umieść pojemnik na zmieloną kawę w uchwytach. Użyj
strzałek góra-dół, żeby ustalić wybrany czas mielenia.
Naciśnij przycisk START (>ll), aby rozpocząć mielenie.
Podczas tego procesu na ekranie odliczany będzie czas.
Gdy osiągnie 0,0 sekund, żarna zatrzymają się, a następnie
cyferblat zresetuje się do zaprogramowanego czasu. W
trybie manualnym przyciśnij i przytrzymaj przycisk START
do momentu uzyskania pożądanej ilości kawy. Zwolnij
przycisk START. Młynek zatrzyma się, a na ekranie wyświetli
się łączna długość pracy w sekundach. Aby wyjść z trybu
manualnego naciśnij przycisk STOP.
Pierwsze użycie:
Przy pierwszym użyciu zalecamy zmielić garść ziaren (~40g)
na poziomie 15, a zmielona kawę wyrzucić. Ten proces
pozwoli oczyścić żarna i przygotuje młynek do normalnej
pracy.

OSTRZEŻENIE: Młynek Sette mieli z bardzo dużą szybkością, należy więc uważać, żeby nie przepełnić
pojemnika na zmieloną kawę! Jeśli zmielone ziarenka kawy trafią z powrotem do otworu wylotowego i
komory mielenia. może to doprowadzić do zablokowania młynka i przepalenia wewnętrznego bezpiecznika.
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Torebka z akcesoriami:

niepotrzebnie przeciążyć urządzenie.

Do urządzenia dołączona jest torebka z akcesoriami: 5
mm klucz imbusowy oraz podkładki do kalibracji żaren.
Zamontowanie podkładki jest potrzebne jeśli mielenie
na poziomie 1 jest niewystraczającą drobne. Z naszego
doświadczenia wynika, że instalacja podkładki jest
zazwyczaj potrzebna po przemieleniu 1 – 2 kg espresso, ale
może to nastąpić wcześniej. Umieszczenie podkładek będzie
w końcu konieczne, ale uzależnione jest to od intensywności
użytkowania.

Szczegółowe instrukcje montażu podkładek znajdują
się w pełnej instrukcji, którą można znaleźć pod linkiem
widocznym po prawej stronie.

Zalecana jest instalacja tylko jednej podkładki, co podniesie
jakość mielenia o około 6 poziomów. Użycie od razu dwóch
podkładek podniesie znacznie jakość mielenia, ale może

Filmy instruktażowe i przewodniki pomagające rozwiązywać
problemy z urządzeniem: baratza.com/troubleshooting

Potrzebujesz dalszego wsparcia?
Jeśli masz jakieś pytania lub wątpliwości, napisz do nas na
adres: support@baratza.com
Pełna instrukcję obsługi można znaleźć na naszej stronie
internetowej: baratza.com/documentation

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA:
Uprzejmie prosimy o uważną lekturę poniższego tekstu. Zawiera on wszystkie informacje dotyczące bezpieczeństwa dla
tego urządzenia. Zachowaj te instrukcje, aby mieć do nich dostęp w przyszłości.

!!

Używać jedynie ze źródłem prądu zmiennego o
właściwym napięciu. Aby poznać prawidłowe napięcie,
sprawdź etykietę na podstawie młynka

!!

Czyścić obudowę młynka jedynie suchą lub lekko
wilgotną ściereczką. Nie zanurzać młynka, kabla czy
wtyczki w wodzie, ani w żadnej innej cieczy.

!!

Baratza nie ponosi żadnej odpowiedzialności za
uszkodzenia młynka powstałe wskutek wykorzystywania
go do celów innych niż mielenie wypalanych ziaren kawy,
niepoprawnej obsługi lub próby samodzielnej naprawy.

!!

Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem. Trzymaj
młynek oraz kabel zasilający z dala od dostępu dzieci
poniżej 8 roku życia.

!!

Nie używać młynka z uszkodzonym kablem lub
wtyczką. Jeśli kabel zasilający jest uszkodzony, musi
być wymieniony przez producenta, serwisanta lub inną

wykwalifikowaną osobę tak, aby uniknąć zagrożenia.

!!

Nie pozostawiaj młynka bez opieki, podczas gdy jest
włączony.

!!

To urządzenie może być obsługiwane przez dzieci
powyżej 8. roku życia oraz przez osoby o ograniczonej
sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej tudzież
osoby z brakiem wiedzy i doświadczenia, o ile zostały
należycie poinstruowane i poinformowane o zagrożeniach
wynikających z niepoprawnego użycia.

!!

Czyszczenie i konserwacja urządzenia nie powinna być
przeprowadzana przez dzieci bez opieki.

!!

Zawsze odłączaj młynek od źródła zasilania przed
montażem, demontażem czy czyszczeniem.

!!

W celu odłączenia przewodu zasilającego zawsze chwytaj
za wtyczkę. Nie wolno pociągać za kabel.

UWAGA: ZAWSZE odłączaj urządzenie od źródła zasilania przed czynnością czyszczenia młynka.
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