®

SETTE 270Wi MANUAL

1

Sette 270Wi
CONICAL BURR GRINDER

INTRODUCTIE

Dank u voor het kopen van de Sette
Conical Burr Coffee Grinder. Met de Sette,
is het nu nog makkelijker dan ooit om een
heerlijke kop koffie te maken.
Hieronder vind u enkele kenmerken die ervoor zorgen dat de Sette opvalt ten
opzichte van andere molens in zijn klasse.
Conical Burrs

Digitaal Bedieningspaneel

Geproduceerd in Liechtenstein, de 40mm conical burrs maalt
koffie op 3.5g tot 5.5g/sec. Afhankelijk van de stand. Deze
conical burrs zijn duurzaam en zullen scherp blijven voor
vele jaren. De afstelling mechanisme zorgt voor een precieze
burr uitlijning die zorgt voor nauwkeurige maling.

Het LED display bedieningspaneel is gebruiksvriendelijk. Drie
vooraf ingestelde knoppen kunnen worden geprogrammeerd
op tiendne van een gram voor malen op gewicht bediening.
Druk gewoon op de knop ‘’START’’ en de Sette levert
automatisch nauwkeurige dosering.

Maal Afstelling

Converteerbare Apparaat Houder

De Sette heeft 31 kleine aanpassingsstappen die uiteenlopen
van fijn voor espresso tot medium grof voor handmatig
bereiden. Dankzij een traploze kleine aanpassing, met negen
indicatoren, kan de gebruiker precies een perfecte espresso
hoeveelheid maken. Het instelmechanisme is direct
verbonden met de cone burr, resulterend in onmiddellijke en
echte maal afstelling. Dit unieke aanpassingssysteem geeft
de Sette in totaal 270 discrete maalinstellingen.

Een ingebouwde converteerbare houder staat u toe direct
in uw portafilter te malen, de bijgeleverde maal bak of in
de meeste populaire brouw apparaten– een uitblinkende
eigenschap onder alle andere thuis molens. De Sette’s maal
bak is gemaakt van antistatisch plastic, met een gegoten
tuit voor het eenvoudig gieten in uw geprefereerde brouw
apparaat. De apparaat houder een groot aantal portafilter
maten accommoderen en bevat een geïntegreerde haak voor
stabiliteit.

v2.3 July 6, 2018

®

2

SETTE 270Wi MANUAL

INHOUDSOPGAVE
INTRODUCTIE

1

VEILIGHEIDS INFORMATIE

3

ONDERDELEN HERKENNING

4

BEDIENING

5

EERSTE INSTALLATIE

5

ARBEIDSCYCLUS

5

AANPASSEN VAN DE CONVERTEERBARE APPARAAT ARMEN & PORTAFILTER HAAK

6

INSTELLEN VAN DE MAAL AFSTELLING

6

AANBEVOLEN EERSTE INSTELLING

6

GEWICHT GESTUURDE MAALPROCES

7

NIET ENKEL DOSEREN

7

PROGRAMMEREN

7

BURST MODUS

7

PULSE FUNCTIE/HANDMATIGE MODUS

8

SOFT RESET FUNCTIE

8

ENKELPUNTS KALIBRATIE

8

BLUETOOTH

9

DOOR-DE-LUCHT UPDATES

9

ACHTERGRONDVERLICHTING

9

ONDERHOUD EN SCHOONMAKEN

10

VERWIJDEREN VAN DE BONENCONTAINER

10

VERVIJDEREN VAN DE CONE BURR/MAAL AFSTELLINGSCONSTRUCTIE

10

HERINSTALLATIE VAN DE CONE BURR/ MAAL AFSTELLINGSCONSTRUCTIE

11

SCHOONMAKEN VAN DE MAALBAK, TRECHTERS EN BURRS

12

VRIJMAKEN VAN EEN VERSTOPTE MOLEN

12

VRIJMAKEN VAN DE MOLEN

12

AUTOMATISCHE SCHOONMAAK

12

HERKALIBREREN/AFSTELLEN VAN DE CONE BURR

13

GARANTIE & SERVICE

14

V.S. EN CANADIAN GARANTIE INFORMATIE

14

INTERNATIONALE GARANTIE INFORMATIE

14

AANKOOPSBEWIJS EN PRODUCTREGISTRATIE

14

VOOR REPARATIE OF VRAGEN

14

v2.3 July 6, 2018

®

3

SETTE 270Wi MANUAL

VEILIGHEIDS INFORMATIE
Lees alstublieft de informatie hieronder zeer nauwkeurig. Het
bevat belangrijke veiligheidsinformatie voor dit toestel. Bewaar
deze instructies alstublieft voor toekomstige referentie.
!!

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

!!

Als de netsnoer is beschadigd, dan moet die worden
vervangen door de fabrikant, de service agent of personen
met vergelijkbare kwalificaties om gevaren te voorkomen.

!!

Maak de molen behuizing alleen schoon met een droge
of licht vochtige doek. Dompel de molen, stekker of snoer
niet in water of ander vloeistof.

!!

Trek altijd de stekker uit de elektrische voeding voor
het monteren, demonteren of het schoonmaken van de
molen.

!!

Baratza zal aansprakelijkheid aanemen voor schade, letsel
of garantie als de molen gebruikt is voor doeleinden ander
dan de bedoelde (d.w.z. malen van geroosterde hele koffie
bonen) of als die onjuist is bediend of gerepareerd.

!!

Om de stekker eruit te halen, grijp de stekker en verwijder
van het stopcontact. Trek nooit aan de snoer.

!!

Hou het toestel en zijn snoer buiten bereik van kinderen
van minder dan 8 jaar.

!!

Laat uw molen niet onbeheerd achter terwijl deze is
INGESCHAKELD.

!!

Schoonmaak en onderhoud zal niet worden gedaan door
kinderen zonder toezicht.

!!

Gebruik de molen niet met een beschadigd snoer of
stekker.

!!

Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8
jaar en ouder en personen met verminderde fysieke,
sensorische of mentale capaciteiten of een gebrek
aan ervaring en kennis, mist ze onder toezicht staan of
instructies hebben gekregen over het gebruik van het
apparaat op een veilige manier en de gevaren begrijpen.

Waarschuwing: Ontkoppel de elektrische toevoer ALTIJD voor het schoonmaken van de molen.
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ONDERDELEN HERKENNING
1

2

3

4

5

6

1.

Deksel

2.

Bonencontainer

3.

Boon Afsluitklep

4.

Hopper Uitlijn Indicator

5.

Bedieningspaneel

6.

Maal Afstelling Montage

7.

Aanpasbare Portafilter Haak

8.

Converteerbare Toestel Armen

9.

Opvangbak

10.

Snoer

11.

Verwijderbare Afvalbak

12.

LCD Display

13.

Geheugen Voorkeuzeknoppen &
Indicatoren

14.

Maal Indicator

15.

Stop

16.

Start/Pauze

7

8

9
18

19

10
11
20
21

12
22
13
14

15

16

17

17.

Maal Gewicht Afstelling Knoppen

18.

Installatie/Verwijder Tab

19.

Installatie/Verwijder Indicator

20.

Macro Instelling

21.

Traploze Micro Afstelling

22.

Zak met Gereedschap
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BEDIENING
EERSTE INSTALLATIE
Was met de hand het deksel (1), bonencontainer (2), opvangbak (9), en verwijderbare afvalbak (11) in warm water met zeep
en droog dan goed af. Was de maal afstelling montage niet (6) in water anders zal deze, en ook de cone burr, roesten.
Met de boon afsluitklep (3) richting 11 uur, lijn de 3 container tabs uit met de sleuven aan de bovenkant van de molen. Zet
de container op zijn plaats en roteer stevig totdat de container vastklikt. Installeer het deksel (1) op de bonen container (2).
Roteer de fijne afstelling totdat de maal afstelling indicator op 18 is afgesteld.

Opmerking: De container moet geïnstalleerd worden met de zwarte maal indicator (20) op afstelling
21 of lager om de motor te laten starten. Zorg dat de uitzetknop (3) in de open stand staat.

ARBEIDSCYCLUS (VERHOUDING VAN MAAL GEBRUIK: REST)
De Sette is ontworpen voor maximaal 2 lbs (1 kg) per dag, met een arbeidscyclus van 10%. Als u deze arbeidscyclus
overschrijdt, zal uw Sette niet onmiddellijk kapotgaan, maar de levensduur kan worden verkort als u dit overschrijdt. We
willen iedereen die de Sette koopt eraan herinneren dat het is ontworpen voor thuisgebruik (korte tijd malen).
Hier is een algemeen overzicht van de arbeidscyclus van de Sette Serie:
1.

Espresso (Instelling 3-9): na het malen van een dosis espresso (gemiddeld 18 g), gedurende ongeveer 6
seconden, moet de 270Wi ongeveer 60 seconden rusten. Dit gaat over wat u zou verwachten als u meteen
weer doseringen maakt op een machine met één groep - 1 dosering/minuut.

2.

Brouwen (Instelling 15-30): bij het malen van een dosering voor filter brouwen (van niet meer dan 150 g
koffie in één enkele bewerking - ongeveer de capaciteit van de inbegrepen afvalbak) gedurende ongeveer 25
seconden. Vervolgens moet de molen ongeveer 250 seconden rusten - 1 maal dosering/4 minuten.
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AANPASSEN VAN DE CONVERTEERBARE APPARAAT ARMEN & PORTAFILTER
HAAK:
Om de apparaat houder om te zetten in de positie van de portafilter houder, drukt u op de
rechterarm en zwaait u deze naar links totdat hij op zijn plaats klikt (fig. A). Om terug te
keren naar de oorspronkelijke positie, drukt u op de rechterarm en draait u naar rechts en
omhoog totdat deze op zijn plaats klikt (fig. B). De linkerarm zal automatisch in positie
komen als de rechterarm wordt verplaatst.
Wanneer u rechtstreeks in een portafilter maalt, moet u eerst de armen in de positie van
de portafilter houder omzetten en de haak naar voren zwenken. De haak is ontworpen
om de bovenlip van uw portafilter te ondersteunen terwijl de armen de onderkant van uw
portafilter ondersteunen. Het is absoluut noodzakelijk dat de haak zo wordt afgesteld dat
de portafilter waterpas staat. Om de haak af te stellen, draait u de 2 mm zeskantschroef
los die zich onder de haak bevindt, past u de haak van het portafilter omhoog of
omlaag aan en draait u de schroef eenmaal in de juiste positie vast. Nadat u de haak
hebt afgesteld, voert u een testmaling uit. Als de portafilter niet waterpas is tijdens het
maalproces, zijn verdere afstellingen nodig.

fig. A

fig. B

INSTELLEN VAN DE MAAL AFSTELLING
De Sette heeft twee verschillende instellingen. De macro instelling maakt grote aanpassingen van 1-31, terwijl de traploze
micro aanpassing kleine aanpassingen mogelijk maakt om fijn af te stemmen. We raden aan om de motor te laten draaien bij
het afstellen van kleine aanpassingen of precisie afstelling. Het is het beste om te beginnen met uw microcorrectie bij “E”, en
de macro zo dicht mogelijk bij de gewenste maling in te stellen, en vervolgens de micro aan te passen als dat nodig is.

AANBEVOLEN EERSTE INSTELLING
De macro instellingen in onderstaande tabel kunnen worden gebruikt als algemene richtlijnen voor startpunten*. De feitelijke
deeltjesgrootte voor een bepaalde instelling zal van vele factoren afhankelijk zijn inclusief de mate van roosteren (licht versus
donker), versheid, vochtigheid, type boon, oliegehalte, enz. Er is dus geen exacte juiste instelling voor elke brouwmethode.
Baratza raadt aan te beginnen met onze voorgestelde instellingen en van daaruit naar smaak aan te passen. Voor espresso
bevelen we 9E aan. Voor druppelen raden we 20E aan. Bij gebruik bepaalt u de instelling die bij uw smaak past, de stijl van
het brouwen en uw favoriete bonen.
Espresso

AeroPress

V-60

Druppel brouwen

3-9

10-15

13-18

15-25

*Als u vindt dat uw voorkeursinstelling buiten dit bereik valt, hoeft u zich geen zorgen te maken, maal naar uw persoonlijke smaak.

Waarschuwing: De Sette maalt op zeer hoge snelheid, wees dus voorzichtig om de portafilter of
de container niet te vol te doen. Als de koffie in de trechter terechtkomt, verstopt het de molen.
Ontstopping vereist een grondige handmatige reiniging.
v2.3 July 6, 2018
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GEWICHT GESTUURDE MAALPROCES
Plaats de portafilter, opvangbak of andere brouw toestellen op de converteerbare armen. Druk een preset knop (1, 2, 3). De
scherm zal een overeenkomstig geprogrammeerde maal gewicht in gram laten zien. Druk de START knop en begin malen. Er
kan een kleine vertraging zijn bij het starten van het malen. Tijdens het malen, zal de scherm de gewicht optellen tot de streef
gewicht, daarna zal de motor stoppen, als de streef gewicht is bereikt.
Als u wilt stoppen voordat de cyclus is voltooid, drukt u op de STOP knop. Hiermee
schakelt u de motor uit en stelt u het scherm opnieuw in op uw aanvankelijk gekozen
maalgewicht. Als u de maling echter wilt pauzeren zonder terug te gaan naar het
aanvankelijk gekozen maalgewicht, drukt u op de PAUZE-knop. Hierdoor wordt de
machine onmiddellijk gepauzeerd. Als u op ‘START’ drukt, wordt het malen voortgezet
totdat het apparaat het gewenste gewicht heeft bereikt. Om de maalcyclus te resetten,
drukt u op de STOP knop.

Coarse
31 29 27 25 23 21

Finer

A

B

C

19

17

15

D

E

F

Fine
13 11 9 7 5 3 1

G

H

I

Coarser

NIET ENKEL DOSEREN
De 270Wi-software past het motorstoppunt aan op basis van de doorvoersnelheid en fout(en) van de vorige maalcycli. De Wi
kan niet nauwkeurig of consistent doseren als een enkele dosis bonen in de hopper wordt geplaatst. Voor het beste resultaat
twee of meer doses in de hopper plaatsen bij het malen. Neem voor meer informatie contact op met support@baratza.com.
PROGRAMMEREN
De Sette 270Wi is uitgerust met drie programmeerbare knoppen (1, 2, 3). Deze passen alleen het gewenste maalgewicht aan,
ze passen de maalinstelling (dat wil zeggen grof/fijn) niet aan. Elke knop komt uit de fabriek met de volgende voorinstelling:
1=18g, 2=25g, 3=35g.
U kunt de voorinstellingen gemakkelijk aanpassen door deze stappen te volgen:
1.

Selecteer een voorkeuzeknop.

2.

Druk op de pijl omhoog of omlaag om het gewicht aan te passen.

3.

Als u eenmaal de gewenste gewichtsinstelling hebt bereikt, houdt u de voorkeuzeknop drie seconden
ingedrukt, waarna het scherm gaat knipperen ter bevestiging. De instelling is nu opgeslagen, zelfs als de
molen is losgekoppeld.

Merk op dat de Sette 270Wi, indien nieuw, 3 tot 4 maalcycli nodig heeft om zichzelf aan te
passen en te doseren binnen een paar tienden van een gram van het doel
BURST MODUS
Als tijdens het malen op gewichtsbasis een vooraf ingestelde maalcyclus binnen vijf gram van het doelgewicht als gevolg
van interferentie wordt gestopt, zal het indrukken van ‘START’ een zeer korte burst van malen tot gevolg hebben die voor
onbepaalde tijd kan worden herhaald. Gebruik deze modus om een dosis af te ronden. Bij het verlaten van deze modus moet
de opvangbak/portafilter worden verwijderd of moet de STOP knop worden ingedrukt.
Als de molen meer dan vijf gram stopt voor het doelgewicht, zal de molen niet naar de burst modus gaan maar in plaats
daarvan zich gedragen alsof ze gepauzeerd is. Druk gewoon nogmaals op ‘START’ om verder te malen naar het doelgewicht.
.
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PULSE FUNCTIE/HANDMATIGE MODUS
De Sette 270Wi heeft ook een puls functie/handmatig malen
Modus van het gewicht. Om de molen in deze modus in te
schakelen, houdt u gewoon ‘’ START ‘’ ingedrukt voor meer
dan twee seconden. De Sette knippert “P”, daarna wordt 0.0
weergegeven, wat aangeeft dat de schaal is ingesteld. Als u
nogmaals op ‘START’ drukt, wordt de motor ingeschakeld. De
molen zal optellen als het gemalen koffie meet, en stopt met
malen zodra ‘’ START ‘’ wordt losgelaten. Op dit moment is de knop
‘’START’’ nu een puls knop. Druk op STOP om deze modus te verlaten.
SOFT RESET FUNCTIE
De soft reset functie dient om het “geheugen” van de molen van vorige maalstanden te wissen. Dit is handig als de molen na
3-4 maal malen (op een enkele maal instelling) geen nauwkeurig doseergewicht heeft bereikt, of na het aanbrengen van een
significante wijziging in maalinstelling (15+ macroinstellingen). Door het geheugen van eerdere keren malen te wissen, kan
de software beginnen met het leren vanaf nul. Elke voorinstelling (1, 2 & 3) heeft zijn eigen onafhankelijke “geheugen”, dus de
Soft Reset functie is specifiek voor een enkele voorinstelling.

OPMERKING: 5g minimaal voor voorinstellingsmode: De software voorkomt dat gebruikers
lager dan 5g instellen. Door de snelheid van de molen, is het onmogelijk om accuraat te zijn bij
een gewicht van minder dan 5g.

Om een Soft Reset op een specifieke voorinstelling uit te voeren, moet u ervoor zorgen dat de gewenste voorinstelling
is geselecteerd. Tik vervolgens tweemaal op de knop PLAY. De molen knippert “CC” en maalt dan onmiddellijk de vooraf
ingestelde dosis. Vanaf deze dosis moet de molen binnen 3-4 maal de nauwkeurigheid bereiken, zolang de maalgrootte niet
wordt veranderd.
ENKELPUNTS KALIBRATIE
De 270Wi schaal is in onze fabriek gekalibreerd en klaar om meteen vanuit de verpakking te malen. Met enkelpuntskalibratie
kan de eindgebruiker de belasting in de bedrijfsomgeving kalibreren om ervoor te zorgen dat de 270Wi uitlezing nauwkeurig
is ten opzichte van de internationale eenheid van een kilogram. Hierdoor kan de gebruiker nauwkeurigere gegevens delen,
maar het is niet nodig dat het apparaat herhaaldelijk een consistente dosis produceert. Het kalibratiegewicht van 500 g is
niet inbegrepen bij de 270Wi, maar is beschikbaar op www.acaia.co.
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Enkelpunts Kalibratie:
1.

Indrukken & inhouden Voorinstelling 1, sluit de stroom aan

2.

Wacht totdat het scherm CAL toont

3.

Laat Voorinstelling 1 los

4.

Zet de lege opvangbakbak op de armen

5.

Druk op Stop om de lege opvangbak te wegen

!!

Doe stappen 6-8 zo snel mogelijk omdat de unit snel een time-out geeft als de bak verwijderd is

6.

Verwijder opvangbak

7.

Doe 500g Acaia aan gewicht in de opvangbak

8.

Zet de bak en het 500g gewicht op de armen

9.

Display moet knipperen tussen CAL en 500

10.

Druk op Start om te kalibreren

11.

Als het scherm E05 toont, ga dan terug naar (5)

12.

Als het scherm Einde toont, dan is de kalibratie klaar

!!

E05 zal verschijnen als de molen geen stabiel 500g uitlezing ontvangt in stap 9, vaak veroorzaakt door de unit als deze
op een onstabiel oppervlak staat

BLUETOOTH
Uw Sette 270Wi is uitgerust met Bluetooth dankzij de samenwerking tussen Baratza en Acaia. Met Bluetooth functionaliteit
kunnen de software en gebruikerservaring eenvoudig worden bijgewerkt zonder fysieke reparatie uit te voeren, evenals
toegang tot de reeks apps van Acaia voor koffieliefhebbers.
DOOR-DE-LUCHT UPDATES
Voor de beste ervaring download u de Sette Updater (van Acaia) uit de Apple App Store. Als in de toekomst wijzigingen in de
gebruikerservaring of software worden aangebracht, kan uw 270Wi deze updates via Bluetooth ontvangen.
ACHTERGRONDVERLICHTING
Als u de achtergrondverlichting wilt uitschakelen, houdt u STOP twee seconden ingedrukt. Druk op de STOP-knop om de
verlichting in te schakelen.
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ONDERHOUD EN
SCHOONMAKEN
VERWIJDEREN VAN DE BONENCONTAINER
Draai de boon afsluitklep tot de GESLOTEN positie, druk daarna op START om overgebleven
bonen te zuiveren. Trek de stekker uit de stopcontact. Verwijder de trechter door het tegen de klok in te draaien tot het stopt,
en til de bonen trechter op van de molen. Dit kan handig zijn om de container te verwijderen/plaatsen terwijl het deksel is
geplaatst, om stabiliteit te bieden.

VERVIJDEREN VAN DE CONE BURR/MAAL AFSTELLINGSCONSTRUCTIE
1.

De aanpasbare portafilter haak moet worden gedraaid naar de zijkant om de maal afstellingsconstructie te
verwijderen (fig. C).

2.

Draai de boon afsluitklep zodat het op de GESLOTEN positie is, druk daarna de START knop om overgebleven
bonen in de molen te verwijderen (fig. D).

3.

Zodra de molen volledig gezuiverd is, draai de maal afstellingsconstructie verder dan de grofste instelling om de
indicator te installeren/verwijderen (blauwe driehoek). De constructie zal dan naar beneden vallen voor verwijdering
(fig. E).

fig. C

fig. D

fig. E
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HERINSTALLATIE VAN DE CONE BURR/ MAAL
AFSTELLINGSCONSTRUCTIE
1.

Richt de blauwe installatie/verwijder indicators op de maal afstellingsconstructie met de blauwe installatie/
verwijder indicator op de rechter zijde van de machine (fig F).

4.

Hou de twee blauwe indicators op een lijn, druk zachtjes op de maal afstellingsconstructie en draai de
zware cone burr houder (fig G) tot de kleppen en inkepingen op een rij zitten en de cone burr houder omhoog
schuift in de machine. Op dit punt zullen de cone burr en houder in de machine worden ingevoegd en nietm
eer zichtbaar zijn (fig H) Voor een video handleiding: https://www.youtube.com/watch?v=cEsGof65vdU.

2.

Tijdens het aanbrengen van opwaartse druk, draai de maal afstellingsconstructie zoals getoond in (fig H)
draai de blauwe tab richting de achterzijde van de molen. De afstellingconstructie zal klikken als het goed
vastklikt en de zwarte macro afstelling zal op een lijn staan met de 1-31 schaal op de machine.

fig. F

fig. G

fig. H
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SCHOONMAKEN VAN DE MAALBAK, TRECHTERS EN BURRS
Was de maalbak, trechter, en de trechterklep in warm zeepachtig water, daarna afspoelen en drogen. Was de burrs Nooit of
ze zullen gaan roesten. Als de molen dagelijks gebruikt wordt, dan zullen de burrs om de paar maanden schoongemaakt
moeten worden met een harde borstel of tabletten (zie hieronder voor Automatische Schoonmaak). Let er op dat tabletten
een verstopte molen niet ontstopt. Als uw molen is verstopt, verwijs naar Schoonmaken van een Verstopte Molen.

Stop de boon trechter, trechterklep, of de maalbak niet in de vaatwasser. Alleen met de hand
wassen. Nogmaals, stop de afstellingsconstructie OF BURRS NIET in het water.

VRIJMAKEN VAN EEN VERSTOPTE MOLEN
Als uw koffiemolen niet normaal koffie geeft, kan deze verstopt zijn met koffiepoeder. Dit kan gebeuren als de afvalbak of
portafilter te vol raakt en gemalen koffie in de trechter en de maalkamer komt. Het kan ook gebeuren door het achterblijven
van koffieoliën.
VRIJMAKEN VAN DE MOLEN
1.

Verwijder de cone burr/aanpassingskraag montage (zie figuur C, D en E).

2.

De cone burr zal samengeperste koffie rond en eronder bevatten. Verwijder met een klein stukje
gereedschap, zoals een tandenstoker of een eetstokje, de samengeperste koffie.

3.

Het blijven doorgaan met pulken en schrapen zal uiteindelijk de poorten in de cone burr houder vrijmaken
totdat ze duidelijk zichtbaar zijn.

AUTOMATISCHE SCHOONMAAK
Een doorgrondig, snelle, en makkelijke schoonmaak kan worden bereikt door Full Circle™ afbreekbare schoonmaak tabletten
te gebruiken. Full Circle tabletten zijn ontwikkeld om koffie deeltjes los te maken en geuren te absorberen en koffie olie
residu te verwijderen. Verwijder alle bonen van de trechter en laat de molen draaien om alle bonen binnenin te verwijderen.
Plaats de aanbevolen aantal Full Circle in de lege trechter. Zet de macro afstelling op 20, plaats de maalbak en laat de molen
draaien tot die leeg is. Maal alle tabletten in de bak. Eenmaal compleet, raden wij aan om ongeveer 30g koffie te malen om
alle overgebleven tablet resten te verwijderen. Gooi de gemalen tableten/koffie weg. Voor meet informatie over Full Circle
schoonmaak tabletten, ga naar www.urnex.com.
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HERKALIBREREN/AFSTELLEN VAN DE CONE BURR:
Na de eerste paar kilo koffie is de maling die in de laagste stand wordt geproduceerd, mogelijk niet goed genoeg voor
espresso. Om het maalbereik naar fijner te verplaatsen, kan een kleine onderlegring (bijgeleverd) onder de cone burr worden
geïnstalleerd. Volg eerst de stappen in “De Cone Burr / Maal Afstelling Montage “ (op pagina 10) en ga dan verder met
onderstaande stappen.
1.

Neem de maal afstelling montage in uw hand, pak de cone burr en houder met uw andere hand en trek/wrik
ze van elkaar. (fig I)

2.

Als de cone burr en houder gescheiden zijn, verwijder de plastic trechter door deze weg te trekken van de
cone burr houder.

3.

Met de meegeleverde 5mm inbussleutel, maak de bout aan de onderkant van de cone burr houder geheel los.

4.

Verwijder de cone burr van de houder. De cone burr is vaak strak aangedraaid. Om eenvoudig te verwijderen,
zet de 5mm inbussleutel terug in positie maar draai er niet aan. Zet uw 5mm inbussleutel in de kop van de
bout en tik dan met de inbussleutel op uw werk ondergrond. Deze taktiek zorgt ervoor dat de cone burr van
de houder wordt gescheiden. (fig J)

5.

Plaats een ring op het bijbehorende oppervlak van de cone burr houder.

6.

Installeer opnieuw de cone burr zodat de sleuven van de cone burr houder passen in de sloten aan de
onderkant van de burr.

7.

Installeer opnieuw de bout en zet deze zo goed mogelijk vast.

8.

Installeer opnieuw de trechter.

9.

Zet de cone burr en houder op de ondergrond met de burr steunend op het werk oppervlak. Stel de afstelring
in (het geribbelde gedeelte naar beneden) over de bovenkant en druk stevig de afstellingsmontage omlaag
op de cone burr en houder (fig L).

WERK OPPERVLAK
WERK OPPERVLAK

fig. I

fig. J

fig. K

fig. L
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GARANTIE & SERVICE
V.S. EN CANADIAN GARANTIE INFORMATIE
Beperkte garantie voor Baratza Grinders is 1 jaar na de oorspronkelijke datum van aankoop of 25 uur cumulatieve
doorlooptijd. Deze garantie dekt alle gebreken in materialen en uitvoering (onderdelen en arbeidsloon) inclusief gratis grond
vervoer van en naar onze reparative faciliteit binnen de VS en Canada. Deze garantie geldt niet voor: oneigenlijk gebruik,
gebrek aan schoonmaak, misbruik, normal slijtage, het ontbreken van de juiste afstelling, vreemde voorwerpen (stenen,
schroeven, etc. ) in de bonen, of gebruikt buiten het beoogde gebruik van het malen van hele geroosterde koffiebonen. Als uw
molen faalt binnen een jaar, e-mail support@baratza.com of bel 425-641-1245. Voor aanvullende garantie, ondersteuining of
informatie over het oplossen van problemen, gaat u naar www.baratza.com.

INTERNATIONALE GARANTIE INFORMATIE
Voor alle landen buiten de VS en Canada, wordt de garantie, ondersteuining en dienstverlening door de International
Retailer aangeboden waarvan u het heeft gekocht. Om een winkelier in uw buurt te vinden ga dan naar www.baratza.com/
international-importers-and-retailers.

AANKOOPSBEWIJS EN PRODUCTREGISTRATIE
U kunt uw molen registreren op www.baratza.com/register-your-grinder. De registratie zal ons in staat stellen om contact op
te nemen met u in het onwaarschijnlijke geval van een kennisgeving van productveiligheid en ons te helpen bij de naleving
van de bepalingen van de productveiligheids act van de consument. Het serienummer bevindt zich aan de onderkant van de
molens. Bewaar uw kassabon die de datum van aankoop toont.

VOOR REPARATIE OF VRAGEN
E-mail: support@baratza.com
Voor onderdelen en informative ga naar: www.baratza.com
Voor video’s die problemen oplossen: www.youtube.com/user/Baratzallc1

v2.3 July 6, 2018

