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HURTIG START GUIDE

Indholdsoversigt
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Tragt låg
Bønne tragt
Kværnindstillingsindikator
Sort silikone pakning (skåret væk i anden
illustration)
Aftagelig ringkværn
Justeringsskala for kværn
Puls knap
Formalet kaffebeholder med maks.
påfyldningslinje

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Tænd/Sluk knap *
Børste *
Vægtet base
Justeringsring for kværn
Justeringstab for kværn
Kværnjustering & løftetabs
Vingemøtrik (må ikke fjernes)
Center konisk ringkværn
* inkluderet i formalet kaffebeholder

OPSÆTNING
1.

Vask tragt låget (1), tragten (2), den sorte silikone pakning (4), og den formalede kaffebeholder
(8) i varmt sæbevand og tør efterfølgende af. Vask ikke den aftagelige ringkværn (5) i vand da
den vil ruste.

2.

Placer knappen (9) (opbevaret i den formalede kaffebeholder (8)) med kontakten på højre
siden af enheden og tryk knappen helt på plads. Du kan vrikke knappen på plads hvis du har
problemer med at få den til at sidde.

3.

Ringkværnen (5) har en rød tab og den skal placeres ud for kværnindstilling 30

4.

Pas på ikke at ødelægge pakningen. Placer pakningen (4) oven på ringkværnen (5), placer
pakningens huller med ringkværnens tabs (hvoraf en er rød) og arbejd forsigtigt pakningen ned
indtil den sidder ⅛” (4mm) på ringkværnen (5).

5.

For at installere tragten, skal du sørge for at den sølvfarvede kværnindstillingsindikator (3) er
placeret til højre, og udfor den sølvfarvede treankel på basen. Pres tragten ned og drej den mod
uret til indstilling 20. Du bør høre tragten klikke som den drejes.
Hvis trin 5 ikke virker godt: Den sorte justeringsring (12) skal roteres helt mod uret for at tragten
bliver installeret. Du kan roterer justeringsringen (12) ved at bruge justeringstabs (13) til gearing, hvis
nødvendigt, og fortsætte fra trin 3.

Under normal drift, har kaffen tendens til at stoppe op I beholderen når den kommer ud fra kværnen. For
at forhindre unødvendig tilstopning, tøm den formalede beholder når den er 2/3 fyldt.

INDSTILLING AF KVÆRNKONTROL
Drej tragten for at justere kværn til din ønskede kværnindstilling.
Finere formaling = lavere tal
Når du justere finere, skal kværnen være kørende eller helt tom
Grovere formaling = højere tal
for bønner, for at forhindre justeringssystemet i at sætte sig fast
med bønner, der ligger mellem kværnbladende. Nedenfor er nogle
generelle indstillinger til en variation af bryggemetoder. Du skal stadigvæk indstille kværnen til dine
præferencer. Yderligere information kan findes på baratza.com/grinding-tips
For præcise justeringer, juster kværnstørrelsen mens der kværnes kaffe. Behold noget kaffe i tragten,
men i drift, vil i høj grad forbedre konsistensen og repeterbarheden af dine resultater.

Foreslået indstilling

Espresso

AeroPress

Hario V60

Automatisk
brygning

Chemex

Fransk
Stempelkaffe

8

12

15

18

20

28

HVIS DU HAR BRUG FOR YDERLIGERE SUPPORT:
I US & Canada kontakt
support@baratza.com
425-641-1245
Eller momsfrit 877-701-2021

Hvis du tror, at din kværn ikke
fungerer korrekt, skal du gå til vores
problemløsningsguide på
baratza.com/troubleshooting

Uden for Nordamerika leveres
garantien af det firma, du har
købt fra. For service, find den
nærmeste importør på baratza.com/
international-importers-and-retailers

SIKKERHEDSINFORMATION:
Læs venligst nedenstående information
meget omhyggeligt. Den indeholder vigtige
sikkerhedsinformationer for dette apparat. Bevar
venligst disse instruktioner til fremtidig brug.

!!

Brug kun med vekselstrøm og den korrekte
spænding. Se mærkatet på foden af kværnen for at
finde den korrekte spænding.

!!

Rengør kun kværnens hus med en tør eller let fugtig
klud. Nedsænk ikke kværnen, stikket eller ledningen i
vand eller anden væske.

!!

Baratza vil ikke acceptere noget ansvar for skader
eller garanti, hvis kværnen bruges til andet end dens
tilsigtede formål (dvs. formaling af hele ristede
kaffebønner) eller hvis apparatet er forkert betjent
eller repareret.

!!

Opbevar apparatet og ledningen utilgængelig for børn
under 8 år.

!!

Brug ikke kværnen med en beskadiget ledning eller
stik. Hvis ledningen er beskadiget, skal den udskiftes

af fabrikanten, serviceagenten eller lignende
kvalificerede personer for at undgå fare.

!!

Efterlad ikke kværnen uden opsyn mens den er
TÆNDT.

!!

Dette apparat kan bruges af børn over 8 år, samt
personer med nedsat fysisk, sensoriske eller mentale
evner, eller med manglende erfaring og viden, hvis de
er blevet vejledt og instrueret i brugen af apparatet
på en sikker måde, samt forstår de risici som er
involveret.

!!

Rengøring og brugervedligehold skal ikke foretages
af børn uden opsyn.

!!

Tag altid kværnens stik ud af stikkontakten før
montering, demontering eller rengøring. For at
tage stikket ud, grib om stikket og fjern det fra
stikkontakten. Træk aldrig i ledningen.

!!

FORSIGTIG: Tag ALTID stikket ud af stikkontakten før
rengøring af kværnen.

