VIRTUOSO+™
CONFIGURAÇÃO INICIAL
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Para o manual completo, visite baratza.com/documentation
1.

Lave à mão a tampa do funil (1), funil (2), junta de
silicone preta (4), e gaveta do café moído (9) em água
morna e sabão, e seque completamente. Não lave
o anel removível de rebarbas (5) em água ou ele
enferrujará.

2.

O anel de rebarbas (5) tem uma guia vermelha e deve
estar apontando para configuração de moagem 30.

3.

Tenha cuidado para não rasgar a junta. Coloque a
junta (4) na parte superior do anel de rebarbas (5),
alinhe os engates da junta com o as abas do anel de
rebarba (uma das quais é vermelha) e, cuidadosamente,
posicione a junta para baixo até que ela esteja
posicionada no topo ⅛” (4mm) do anel de rebarbas (5).
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Para instalar o funil de alimentação, garanta que
o indicador de grau de moagem prateado (3) está
posicionado à direita, e alinhado com o marcador em
forma de triângulo preto no revestimento. Pressione o
funil de alimentação para baixo e gire no sentido horário
para o ajuste 20. Você deve ouvir o funil de alimentação
clicar enquanto ele gira.
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Se o passo 4 não está funcionando bem: O anel preto de
ajuste de moagem (12) deve ser girado totalmente no
sentido anti-horário para se instalar o funil. Você pode girar
o anel de ajuste de moagem (12) com a mão, usando as
abas do anel de ajuste (13) para alavancagem, se necessário
e, em seguida, continuar a partir do passo 3.
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Identificação das Partes
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Tampa do Funil
Funil de Grãos
Indicador de Configuração de
Moagem
Junta de Silicone preto*
Anel de Rebarbas Removível
Conjunto de Ajuste de Moagem
Visor de LED
Mostrador
Gaveta de Café Moído com a
Linha de Enchimento Máxima

WWW.BARATZA.COM

10.
11.
12.
13.
14.
15.

Escova*
Base com Balança
Anel de Ajuste de Moagem
Aba do Anel de Ajuste
Abas de Elevação e
Alinhamento da Rebarba
Lâmina Central Cônica

* incluídos na gaveta de café moído
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ESCOLHENDO UMA CONFIGURAÇÃO DE MOAGEM
Gire a vasilha para ajustar na configuração desejada. Quando ajustar
Moagem Mais Fina = números menores
para mais fino, o moedor deve estar funcionando ou completamente
Moagem Mais Grossa = números maiores
sem grãos para evitar que o sistema de ajuste de fixar os grãos que
estão entre as lâminas. Abaixo estão algumas definições gerais para se começar para uma variedade de métodos
de infusão. Você precisará girar sua preferência de moagem a partir daqui. Informações adicionais podem ser
encontradas em baratza.com/grinding-tips

Configuração
Sugerida

Espresso

AeroPress

Hario V60

Automatic
Brewer

Chemex

French Press
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Não encha a gaveta de café moído acima da linha de enchimento indicado ou o moedor pode tornar-se obstruído,
exigindo o desentupimento.

PROGRAMAÇÃO
Consulte o manual de operações para mais detalhes: baratza.com/documentation
O tempo de moagem é ajustado girando o mostrador. A rotação no sentido horário aumenta o tempo de moagem em
incrementos de 1,0 segundo, e a rotação no sentido anti-horário diminui o tempo de moagem em incrementos de 0,1
segundo. Gire no sentido horário até logo acima do tempo desejado e, em seguida, gire no sentido anti-horário para a
definição. A faixa de ajuste é um ciclo que continua de 40,0 para 1,0. Para moer manualmente, pressione o mostrador
por 3 segundos para entrar no modo de Pulso e, em seguida, pressione e segure o mostrador para moer. Girando o
mostrar faz o moedor sair do modo de pulso.
SE PRECISAR DE MAIS AJUDA:
Nos EUA e Canadá contate
support@baratza.com
ou 425-641-1245
ou gratuitamente para
877-701-2021

Se você acha que o seu triturador
não estiver funcionando
corretamente, veja nossos guias de
solução de problemas em baratza.
com/troubleshooting

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.
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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.
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.
Mantenha o aparelho e o fio fora do alcance de crianças com idade
inferior a 8 anos
Não opere o moedor com um cabo ou plugue danificado. Se o cabo de
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Fora da América do Norte, a
garantia é fornecida na empresa
que você adquiriu o produto. Para
serviços, encontre o importador
mais perto em baratza.com/
international-importers-and-retailers

alimentação estiver danificado, deve ser substituído pelo fabricante,
seu agente de serviço ou por técnicos igualmente qualificados para
evitar situações de perigo
Não deixe o moedor sem vigilância enquanto ligado.
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.
Limpeza e manutenção não devem ser feitos por crianças sem
supervisão.
Sempre desligue sempre o moedor da alimentação elétrica antes de
montar, desmontar ou limpar. Para desplugar, segure o plugue e retire
da tomada. Nunca puxe o cabo.
CUIDADO: Sempre desconecte o cabo de alimentação elétrica antes
de limpar o moedor.

