VIRTUOSO+™
OPSÆTNING
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For den fulde manual, besøg baratza.com/documentation
1.

Håndvask låget til bønnetragten (1), bønnetragten
(2), den sorte silikone pakning (4), og den formalet
kaffebeholder (9) i varmt sæbevand, og tør grundigt af.
Vask ikke den aftagelige kværnblade (5) i vand, da den
vil ruste.

2.

Ringkværnen (5) har et rødt punk tog den skal placeres
udfor kværnindstilling 30.

3.

Pas på ikke at rive pakningen i stykker. Placer
pakningen (4) oven på ringkværnen (5), placer
pakningens hakker så de passer med ringkværnens
tapper (hvoraf en er rød) og vrik forsigtigt pakningen
ned over, indtil den er placeret oven på (4mm)
ringkværnen (5).

4.
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For at installere tragten, skal du sikre at sølv kværn
indstillingsindikatoren (3) er placeret til højre og ud for
den sorte trekantsmarkør på kværnen. Tryk tragten
ned og drej den mod uret til indstilling 20. Du bør køre
tragten klikke som den drejes.
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Hvis trin 4 ikke fungerer godt: Den sorte kværn
justeringsring (12) skal drejes helt mod uret for at tragten
bliver installeret. Du kan dreje kværnjusteringsringen (12)
med hånden, ved at bruge ring justeringsfanerne (13) til
gearing, hvis behøves og fortsæt fra trin 3.
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Indholdsoversigt
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Bønnetragt låg
Bønnetragt
Kværnindstillingsindikator
Sort silikone pakning*
Aftagelig ringkværn
Kværnjusteringsskala
LED skærm
Knap		
Formalet kaffebeholder med
maks. påfyldningslinje

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

Børste*
Vægtet base
Kværnjusteringsring
Justeringsringfane
Kværn justering & løfte tap
Center ringkværn

* inkluderet i formalet kaffebeholder
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VÆLG EN KVÆRN INDSTILLING
Drej tragten for at justere til den ønskede kværnindstilling. Når du justere
Finere formaling = lavere tal Grovere
finere, skal kværnen køre eller være helt tom for bønner for at forhindre
formaling = højere tal
at justeringssystemet ikke binder sig til bønnerne som er mellem
kværnbladene. Nedenfor er nogle generelle indstillinger til at starte med for en række bryggemetoder. Herfra bliver du nød
til at indstille kværnen til din præference. Yderligere information kan findes på baratza.com/grinding-tips

Foreslået indstilling

Espresso

AeroPress

Hario V60

Automatisk
brygning

Chemex

Fransk
Stempelkaffe
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Fyld ikke den formalede kaffebeholder over den angivne linje, da kværnen kan blive tilstoppet og kræve rengøring.

PROGRAMERING
Se driftsmanualen for alle oplysninger: baratza.com/documentation
Kværntiden justeres ved at dreje på knappen. Når den drejes med uret øges kværntiden i trin med 1,0
sekunder, og mod uret reduceres kværntiden i trin med 0,1 sekunder. Drej med uret indtil den ønskede tid
er nået, drej herefter mod uret til indstillingen. Justeringsområdet er en ring som fortsætter fra 40,0 til
1,0. Hvis du ønsker at bruge kværnen manuelt, tryk knappen ind I 3 sekunder for at starte Pulse tilstand,
herefter tryk og hold knappen for at kværne. Drej knappen for at gå ud af pulse tilstand.
HVIS DU HAR BRUG FOR YDERLIGERE SUPPORT:
I USA & Canada kontakt
support@baratza.com
Ring 425-641-1245
eller momsfrit 877-701-2021

Hvis du tror at din kværn ikke
præsterer korrekt, så gå venligst til
vores fejlfindingsguide på
baratza.com/troubleshooting

Uden for Nordamerika, gives
garantien af den sælger, 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.

