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MANUAL SETTE™ 270

Sette™ 270
MOEDOR COM DISCOS CÔNICOS

INTRODUÇÃO

Obrigado por adquirir o Moedor de Café
com Discos Cônicos Sette. Com o Sette,
agora será mais fácil do que nunca fazer
um delicioso copo de café.
Abaixo estão descrições detalhadas das funcionalidades que destacam a Sette
dos outros moedores de sua classe.
Discos Cônicos

Painel de Controle Digital

Fabricada no Liechtenstein, o disco cônico moedor
de 40mm mói 3.5g a 5.5g/seg. de café dependendo
da configuração. Estes discos cônicos são duráveis e
permanecerão afiados durante muitos anos. O mecanismo
de regulação fornece garantia de precisão no alinhamento
da lâmina.

O painel de controle montado na dianteira com visor LED
retroiluminado é fácil de usar. Três botões programáveis
permitem definir tempo de moagem de até 0,01 segundos.
Basta apertar o botão de INICIAR e o Sette automaticamente
oferece uma dosagem precisa.

Ajuste de Moagem
O Sette tem 31 etapas de ajustamento macro, moendo café
tipo espresso e infusão manual. Um ajuste micro contínuo
com 9 indicadores permite que o usuário obtenha um café
espresso perfeito. O mecanismo macro/micro é conectado
diretamente ao disco cônico resultando em imediato ajuste
de moagem.

Suporte com Dispositivo Conversível
Um suporte conversível interno permite moer diretamente
em seu porta-filtro, no compartimento fornecido ou na
maioria dos dispositivos de preparo populares (Hario, Clever,
Able Kone) - um recurso que destaca este moedor dentre
todos os outros moedores portáteis. O compartimento
de moagem da Sette é feita de um plástico anti-estática,
com um bico moldado para facilitar a transferência para o
seu dispositivo de preparo preferido. Os braços ajustáveis
do porta-filtro podem acomodar a maioria dos tamanhos
de porta-filtro e incluem um gancho integrado para
estabilidade.
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INFORMAÇÕES DE
SEGURANÇA
Leia as informações abaixo cuidadosamente. Elas contêm
informações de segurança importantes para este aparelho. Por
favor, guarde estas instruções para referência futura.
!!
!!

!!

!!

Use somente com corrente alternada e tensão corretas.
Consulte a etiqueta na base do moedor para determinar a
tensão correta.

!!

Limpe o compartimento do moedor apenas com um
pano macio seco ou ligeiramente úmido. Não mergulhe
o moedor, plugue ou fio em água ou quaisquer outros
líquidos.

Se o cabo de alimentação estiver danificado, deve ser
substituído pelo fabricante, seu agente de serviço ou por
técnicos igualmente qualificados para evitar situações de
perigo.

!!

Sempre desconecte o cabo de alimentação elétrica antes
de montar, desmontar e limpar o moedor.

!!

Para desplugar, segure o plugue e retire da tomada.
Nunca puxe o cabo.

!!

Mantenha o aparelho e o fio fora do alcance de crianças
com idade inferior a 8 anos.

!!

Não deixe o moedor sem vigilância enquanto ligado.

!!

Limpeza e manutenção não devem ser feitos por crianças
sem supervisão.

!!

Não opere o moedor com um cabo ou plugue danificado.

A Baratza não aceita qualquer responsabilidade por
danos, ferimentos ou garantia se o moedor for utilizado
para outros fins que não o que se destina (ou seja,
moagem de grãos de café torrados) ou operado/reparado
inadequadamente.
Este aparelho pode ser utilizado por crianças com idade
a partir de 8 anos e acima e pessoas com capacidades
físicas, mentais ou sensoriais reduzidas ou pouca
experiência e conhecimento se lhes tenham sido dadas
supervisão ou instruções relativas à utilização do
aparelho de uma forma segura e compreendendo os

riscos envolvidos.

CUIDADO: Sempre desconecte o cabo de alimentação elétrica antes de limpar o moedor.
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IDENTIFICAÇÃO DAS PARTES
1

2

3

4

5

6

7

1.

Tampa do Funil

2.

Funil de Grãos

3.

Botão de Fechamento

4.

Indicador de Alinhamento do Funil

5.

Painel de Controle

6.

Conjunto de Ajuste de Moagem

7.

Gancho Porta-filtro Ajustável

8.

Braços do Dispositivo Conversível

9.

Copo Coletor

10.

Bandeja Removível

11.

Cabo de Alimentação

12.

Ajuste macro

13.

Ajuste micro contínuo

14.

Indicador de remoção/instalação

15.

Aba de remoção/instalação

9
10

8

Coarse
31 29 27 25 23 21

15

Finer

11

A

B

C

19

17

15

D

E

F

Fine
13 11 9 7 5 3 1

G

H

I

12

14

Coarser

13
18

16

17

19

20

16.

Botões Preset de memória e
indicadores

17.

Indicador de Moagem

18.

Visor de LCD

19.

Parar

20.

Iniciar/Pausa

21.

Botões de Ajuste do Tempo de
Moagem

21
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OPERAÇÃO
ANTES DE USAR SEU MOEDOR
Antes de usar seu moedor Sette pela primeira vez, você deve lavar o funil de grãos e o copo coletor em água morna e sabão.
Não lave o conjunto de ajuste do moedor ou discos. Consulte a seção sobre Cuidados e Limpeza para obter instruções
sobre como remover e reinstalar essas peças. Pode haver alguma ferrugem nos discos quando você receber seu moedor.
Isto é normal e desaparecerá depois que uma pequena quantidade de café for moída. Para remover a ferrugem e temperar
os discos, moa um punhado de grãos de café, com uma definição (#20) e descarte.

CONFIGURAÇÃO INICIAL
Coloque o Sette sobre uma superfície plana e conecte o cabo de alimentação à entrada traseira da máquina. Conecte o
cabo em uma tomada com voltagem correta.

CICLO DE TRABALHO
O Sette foi projetada para um máximo de 2 libras (1 kg) por dia, com um ciclo espresso de 10%. Queremos lembrar a todos
os compradores que o moedor Sette foi projetado para uso doméstico (moagem de curta duração).
Aqui está uma visão geral do ciclo da Série Sette:
Espresso (Configurações 3-9) demorará cerca de 6 segundos para moer uma dose de espresso, então o moedor deve
descansar por 60 segundos. É o que você pode fazer em usos consecutivos em uma máquina simples.
Infusão (Configurações 15-30) levará de 5 a 30 segundos para moer até 150 gramas de café, então o moedor deve
descansar por 60 segundos. Lembre-se, no máximo 150 gramas de cada vez, com um minuto de descanso antes de moer
novamente.
Os ciclos de trabalho descritos acima funcionarão bem para infusões caseiras. Se você escolher para uso em uma situação
comercial, por favor, pense sobre o ciclo de função do Sette e decida se ele será uma boa escolha para sua opção de bar.
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INSTALAÇÃO DO FUNIL
Com a tampa do funil no lugar, monte o funil alinhando o botão de fechamento do funil na
posição de 11:00 horas (para trás e para a esquerda). Pressione o funil de alimentação para
baixo e gire no sentido horário até que as abas de alinhamento na parte dianteira estejam
alinhadas. Vire o botão para a posição “aberta” e despeje a quantidade desejada de grãos de
café torrado inteiros.

AJUSTANDO OS BRAÇOS DO DISPOSITIVO
CONVERSÍVEL E GANCHO PORTA-FILTRO:
Os braços conversíveis que seguram o compartimento também podem ser usados
para segurar a maioria dos dispositivos de preparo como V60, Clever, e Able Kone. Para
converter os braços para segurar um porta-filtro, empurre o braço direito e gire-o para
baixo e para a esquerda (fig. A). Para retornar à posição original, empurre o braço direito
e gire para a direita e para cima (fig. B). O braço esquerdo irá automaticamente mover-se
para a posição.

fig. A

Quando moendo diretamente em um porta-filtro, primeiro você deve converter os braços
para o modo porta-filtro e girar o gancho para a frente. O gancho é projetado para
suportar o lábio superior do seu porta-filtro enquanto os braços apóiam a parte inferior
do seu porta-filtro. É imperativo que o gancho esteja ajustado de modo que seu portafiltro fique nivelado. Para ajustar o gancho, afrouxe o parafuso sextavado de 2 mm que
fica abaixo do gancho, ajuste o gancho porta-filtro para cima ou para baixo e aperte o
fig. B
parafuso uma vez na posição adequada. Após ter ajustado o seu gancho, execute uma
moagem teste, se seu porta-filtro não ficar nivelado durante o processo de moagem, pode ser que você precise fazer mais
ajustes.
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Aviso: O Sette mói a uma velocidade muito alta, tenha cuidado para não encher de mais
seu porta-filtro ou vasilhame! Se um pouco de café voltar à calha irá entupir o moinho. O
desentupimento exige minuciosa limpeza manual, para obter mais detalhes, consulte a página
8.

CONFIGURANDO O CONTROLE DE MOAGEM
O Sette tem dois ajustes diferentes. O macro ajuste faz grandes ajustes de 1-31, enquanto que o micro ajuste contínuo
permite pequenos ajustes para fazer um acerto fino. Recomendamos sempre ter o motor ligado ao fazer micro ou macro
ajustes de moagem. É melhor iniciar com seu micro ajuste no “E”, e discar no macro o mais perto for desejado quanto
possível do desejado, depois ajuste o micro conforme necessário.
Abaixo estão as melhores práticas para fazer ajustes precisos e reprodutíveis de moagem:
1.

Aperte preset 1, então o botão de pausa/iniciar

2.

Enquanto o moedor estiver funcionando, gire a configuração macro até perto do tamanho de moagem
desejado.

3.

Puxe a bandeja para fora e verifique o tamanho das partículas. Se o tamanho das partículas estiver perto do
que deseja, utilize o micro ajuste para ajustes mais precisos.

4.

Espere 2 segundos de execução e descarte o café moído. Essa pequena quantidade de resíduos é chamado de
purga, e é crucial para se certificar de que todos os grãos de café usado sejam da mesma configuração.

5.

Moa uma dose completa

6.

Prepare e repita as etapas acima conforme necessário

CONFIGURAÇÕES INICIAIS
As configurações macro mostradas na tabela abaixo podem ser usadas como uma diretriz geral para pontos de partida*.
A real dimensão das partículas para uma determinada configuração irá variar
dependendo de vários fatores incluindo: grau de torração (branco versus escuro),
Coarse
Fine
frescura, umidade, tipo de grão, teor de óleo, etc com o uso, você irá determinar a
31 29 27 25 23 21 19 17 15 13 11 9 7 5 3 1
configuração que está certa para o seu gosto, estilo de preparo e seu tipo favorito de
grão.
Finer

Espresso

AeroPress

V-60

Drip brew

Chemex

3-9

10-15

13-18

15-25

20-31

A

B

C

D

E

F

G

H

I

Coarser

*Se você achar que a sua definição preferida estiver fora desta faixa, não é
necessário se preocupar, moa a seu gosto pessoal.
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OPERAÇÃO DE MOAGEM BASEADA EM TEMPO
Coloque o compartimento porta-filtro, coletor outros dispositivos
de preparo nos braços do dispositivo conversível. Pressione
algum botão PRESET (1,2,3). A tela irá mostrar o tempo de
moagem programado correspondente em segundos. Pressione
o botão Iniciar para começar a moagem. Durante a moagem, a
tela irá contar os segundos para o tempo alvo, a luz verde acende
e depois o motor parará e o visor irá reiniciar novamente para o
tempo programado.
Se você quer parar antes de o ciclo estiver concluído, pressione o
botão Parar. Isto irá parar o motor e reiniciar a tela para seu tempo de moagem inicialmente escolhido. No entanto, se você
quer pausar a moagem sem redefinir o tempo de moagem escolhido, pressione o botão PAUSA. Isso irá imediatamente
pausar a máquina e a tela piscará o tempo decorrido. Ao pressionar Iniciar ele continuará até o tempo desejado de moagem.
Para reiniciar o ciclo de moagem pressione o botão PARAR.
FUNÇÃO PULSO
O Sette 270 também tem uma função de pulso/tempo manual de modo de moagem. Para colocar o moedor neste modo,
simplesmente mantenha pressionado o botão de INICIAR durante mais de 2 segundos, o mostrador piscará “- - -” e a
moagem começará. Agora você está no modo de Pulso. O motor continuará a funcionar enquanto o seu dedo se encontra
no botão INICIAR e desligará quando você retirar o seu dedo. Para Sair deste modo pressione PARAR.
PROGRAMAÇÃO
A Sette é equipada com três botões programáveis. Os botões são simplesmente rotulados 1,2,3. Estes botões programáveis
apenas ajustam a quantidade de tempo de moagem para o café, e não ajuste no nível de moagem. Cada botão vem de
fábrica com as seguintes predefinições: Tempo: 1=10s, 2=20s, 3=30s.
Você pode programar facilmente mais ou menos tempo de moagem da seguinte forma:
1.

Selecione um botão Preset.

2.

Pressione o botão de ajuste do tempo de moagem para ajustar os segundos para cima ou para baixo com
precisão de até centésimos de segundo. Se você pressionar e segurar o botão seta para cima ou para baixo
por dois segundos, os números irão acelerar.

3.

Uma vez que você tenha atingido o tempo desejado, pressione e segure o botão predefinido desejado por 3
segundos. A tela irá piscar para confirmar que a configuração foi armazenada.

4.

Para programar os outros botões repita as etapas 1 - 3. Se o moedor for desplugado ele manterá as
configurações armazenadas.
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CUIDADOS E LIMPEZA
REMOVENDO O FUNIL DE GRÃOS
Gire o botão de bloqueio de grãos para a posição FECHADA, depois pressione o botão INICIAR
para purgar quaisquer grãos restantes. Remova o plugue de alimentação da tomada elétrica.
Remova o funil girando no sentido anti-horário até que ele pare e então levante o funil de seu
suporte no invólucro do moedor.

REMOVENDO O DISCO/CONJUNTO DE AJUSTES DO MOEDOR
1.

O gancho ajustável do porta-filtro deve ser girado para o lado a fim de extrair o conjunto de ajuste de
moagem (fig. C).

2.

Gire o botão de bloqueio de grãos para a posição FECHADO, depois pressione o botão INICIAR para purgar
quaisquer grãos restantes. (fig D).

3.

Uma vez que o moinho foi totalmente purgado, gire o conjunto de ajuste de moagem além do nível de
moagem mais grosso para instalar ou remover o indicador (triângulo azul). O conjunto irá liberar para baixo
para extração (fig. E).

fig. C

fig. D

fig. E
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REINSTALANDO O DISCO/CONJUNTO DE AJUSTE DO MOEDOR
1.

Alinhe o indicador azul de instalação/remoção sobre o conjunto de ajuste de moagem com o indicador azul
de instalação/remoção no lado direito da máquina (fig F).

2.

Mantendo os dois indicadores azuis alinhados, pressione suavemente sobre o conjunto de ajuste de moagem
e gire o suporte do cone preto (fig G) até que as abas e entalhes fiquem alinhados e o suporte do disco cônico
deslize para dentro da máquina. Neste ponto o disco de rebarbas e o suporte serão inseridos na máquina e
não será mais visível (fig H). Para um tutorial em vídeo, assista ao nosso vídeo no youtube.

3.

Aplicando pressão para cima, gire o botão de ajuste do conjunto de moagem como mostrado (fig H) girando
a aba azul em direção à parte traseira do moedor. O conjunto de ajuste irá clicar se for adequadamente
engatado e o ajustamento macro preto ficará alinhado com a escala de 1-31 na máquina.

fig. F

fig. G

fig. H
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LIMPEZA DO COMPARTIMENTO DE GRÃOS, FUNIL E DISCOS
Lave o compartimento, o funil e a tampa do funil em água morna com sabão e depois enxague e seque. Nunca lave os
discos ou eles enferrujarão. Se o moedor é utilizado diariamente, os discos devem ser limpos a cada poucos meses com
uma escova dura ou pelo uso de tabletes (veja abaixo para Limpeza Automática). Note que tabletes não limparão um
moedor entupido. Se seu moedor está entupido, consulte Limpando um Moedor Entupido.

Não coloque o funil, a tampa do funil, ou o compartimento de moagem na lava-louças. Lavar
somente à mão. Novamente, NÃO lave o conjunto de ajuste do moedor ou DISCOS em água.

LIMPANDO UM MOEDOR ENTUPIDO
Se seu moedor não está fracionando o café normalmente, pode ser que ele esteja obstruído com pó de café. Isso pode
ocorrer se o compartimento de moagem ou porta-filtro fique sobrecarregado e café moído volte por refluxo no moedor e
câmara de moagem. Pode também ocorrer com o acúmulo de pó de café.
Desobstruindo o moedor:
1.

Remova os discos cônicos/aro do conjunto de ajustes (veja figuras C, D e E).

2.

Pegue o aro do conjunto de ajustes em uma mão e o suporte dos discos cônicos com sua outra mão. Empurre
ou separe-os. (fig. I)

3.

Os discos cônicos terão café compactado em volta e abaixo delas. Usando uma ferramenta fina, como uma
escova de dentes ou uma haste, quebre o café compactado.

4.

Uma raspagem contínua irá eventualmente limpar os orifícios do suporte dos discos cônicos.

5.

Uma vez estando todas as aberturas limpas no suporte dos discos cônicos, coloque-o em uma superfície
plana e firme, com o suporte voltado para baixo. Coloque o aro do conjunto de ajustes sobre o topo e aperte
firmemente no suporte dos discos cônicos.

LIMPEZA AUTOMÁTICA
Uma limpeza completa fácil e rápida pode ser conseguida usando os tabletes biodegradáveis Full Circle™ para moedores.
Os tabletes Full Circle são desenvolvidos para deslocar as partículas e absorver ou remover odores e resíduos de óleo de
café. Remova todos os grãos do funil e coloque o moedor em funcionamento para remover qualquer grão lá de dentro.
Coloque a quantidade recomendada de Full Circle no funil vazio. Defina o macro ajuste em 20, insira o compartimento de
moagem e ligue o moedor até ficar vazio. Moa todos os tabletes no compartimento. Uma vez completo, recomendamos
moer aproximadamente 30g de café para remover qualquer resíduo dos tabletes. Descarte o café moído nessa operação.
Para informações sobre os tabletes Full Circle de limpeza, visite www.urnex.com.
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RECALIBRANDO/CALÇANDO O MOEDOR CÔNICO:
Após os primeiros quilos de café, a moagem produzida na menor configuração pode não ser fina o suficiente para espresso.
Para mudar para uma moagem mais fina, uma pequena arruela (inclusa) pode ser instalada abaixo do disco cônico.
Primeiramente siga os passos em “Removendo o Funil de Grãos” e “Removendo os Discos Cônicos/Conjunto de Ajustes do
Moedor” (na página 8) então proceda aos passos abaixo.
1.

Pegue o aro do conjunto de ajustes em uma mão e o suporte dos discos cônicos com sua outra mão e separeos. (fig I)

2.

Uma vez que os discos e o suporte sejam separados, remova a calha de saída puxando ela do suporte.

3.

Com a chave de 5mm (inclusa), solte o parafuso na parte inferior do suporte do disco cônico.

4.

Remova o disco cônico do suporte. O disco cônico está geralmente bem firme. Para remover facilmente,
coloque a chave 5mm na posição, mas não rosqueie. Insira sua chave 5mm na cabeça do parafuso, e então
bata de leve com a chave contra sua superfície de apoio. Essa tática permite que o usuário desloque o disco
cônico do suporte. (fig J)

5.

Coloque uma arruela sobre o suporte do disco cônico.

6.

Reinstale o disco cônico de modo que a abas no suporte do disco cônico encaixem completamente nos
orifícios inferiores do disco.

7.

Reinstale o parafuso e aperte-o firmemente.

8.

Reinstale a calha.

9.

Coloque o disco cônico e o suporte no apoio com o disco para baixo. Coloque o aro sobre o topo e aperte
firmemente o suporte dos discos cônicos nos discos (fig L).

APOIO
APOIO

fig. I

fig. J

fig. K

fig. L

v2 December 1, 2016

®

MANUAL SETTE™ 270

13

GARANTIA E ASSISTÊNCIA
EUA E CANADÁ – INFORMAÇÕES DE GARANTIA
A Garantia Limitada para Moedores Baratza é de 1 ano da data original de compra ou 25 horas de uso cumulativo. Essa
garantia cobre todos os defeitos em materiais e fabricação (partes e acabamento) incluindo transporte grátis por terra
de e para a unidade de reparos nos EUA e Canadá. Essa garantia não se aplica a: uso impróprio, falta de limpeza, abuso,
desgaste natural, falta de ajuste apropriado, objetos externos (pedras, parafusos, etc.) juntos aos grãos, ou usos fora do
propósito original que é o de moer grãos tostados inteiros de café. Se seu moedor falhar dentro de um ano, mande um
e-mail para support@baratza.com ou ligue 425-641-1245. Para garantia adicional, suporte, ou informações para solução de
problemas, visite www.baratza.com.

INFORMAÇÕES DE GARANTIA INTERNACIONAL
Para todos os países fora dos EUA e Canadá, a garantia, suporte, e serviço é providenciado pelo Revendedor Internacional
de onde você adquiriu o produto. Para encontrar um revendedor perto de você visite www.baratza.com/internationalimporters-and-retailers.

PROVA DE COMPRA E REGISTRO DE PRODUTOS
Você pode registrar seu moedor em www.baratza.com/register-your-grinder. O registro permite que contatemos você em
um improvável evento de notificação de segurança e nos assistir em cumprir com as medidas do Ato de Segurança do
Consumidor do Produto. O número de série está localizado na parte inferior do moedor. Por favor, guarde o recibo que
mostra a data da compra.

PARA REPAROS OU DÚVIDAS
Email: support@baratza.com
Para Partes e Informação visite: www.baratza.com
Para Vídeos com Solução de Problemas: www.youtube.com/user/Baratzallc1
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