VIRTUOSO+™
INITIËLE SETUP

1

Ga voor de volledige handleiding naar baratza.com/
documentation
1.

Was handmatig het deksel van de trechter (1), de
trechter (2), de zwarte silicone afdichting (4), en
onderste koffiebak (9) n warm water met zeep, en droog
goed af. Was niet de verwijderbare ring tussenschot (5)
in water anders zal deze roesten.

2.

De ring tussenschot (5) heeft een rode markering en
deze zou richting maal instelling 30 moeten staan.

3.

Voorzichtig zodat de pakking niet scheurt. Plaats
de pakking (4) bovenop de ring tussenschot (5), lijn
de pakking inkepingen uit met de ring tussenschot
markeringen (een hiervan is rood) en druk voorzichtig
de pakking naar beneden totdat hij geplaatst is ⅛”
(4mm) van de bovenkant van de ring tussenschot (5).
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2

3
4
5
6
7
8

Om de bonencontainer te installeren, zorgt u ervoor dat
de maalinstelling indicator (3) in de rechter stand staat
en uitgelijnd is met de zwarte driehoekmarkering op de
behuizing. Duw de bonencontainer naar beneden en
draai deze met de klok mee naar instelling 20. U hoort
de bonencontainer klikken terwijl deze draait.
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Indien Stap 4 niet goed werkt: De zwarte maalaanpassing
schaal (12) moet volledig tegen de klok in worden
gedraaid om de bonencontainer te installeren. U kunt de
maalaanpassing schaal (12) handmatig draaien met behulp
van de maalaanpassing klep (13) voor een hefboomwerking
indien dat nodig is, en ga dan verder vanaf stap 3.
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Onderdelen Identificatie
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Trechter Deksel
Bonen Trechter
Maal Instelling Indicator
Zwarte Silicone Afdichting*
Verwijderbare Ring
Tussenschot
Maal Afstelling Schaal
LED Verlicht Display
Instelknop

WWW.BARATZA.COM

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

Gemalen Koffie Bakje met
Maximale Vullijn
Borstel*
Verzwaarde Basis
Maalaanpassing Ring
Maalaanpassing Klep
Trechter Uitlijning & Optil Lipjes
Centrale Conische Maalschijf

* meegeleverd in gemalen koffie bakje
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KIEZEN VAN EEN MAAL INSTELLING
Draai de bonencontainer om deze aan de gewenste maalinstelling aan Fijn Malen = lage nummers
te passen. Bij een fijne instelling moet de molen draaien of helemaal
Grof Malen = hogere nummers
leeg zijn om te voorkomen dat het instelsysteem aan de bonen
gaat hechten die tussen de maalschijf komen. Hieronder staan enkele algemene instellingen om mee
te beginnen voor verschillende brouwmethoden. U moet vanaf hier de maalschijf naar uw voorkeur
instellen. Aanvullende informatie kan worden gevonden op baratza.com/grinding-tips

Aanbevolen Instelling

Espresso

AeroPress

Hario V60

Automatische
Brouwer

Chemex

French Press
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Vul het opvangbak niet tot boven de aangegeven vullijn, anders kan de molen verstopt raken en dient
deze ontstopt te worden.

PROGRAMMEREN
Zie de bedieningshandleiding voor volledige details: baratza.com/documentation
De maaltijd wordt aangepast door aan de draaiknop te draaien. Met de klok mee draaien verhoogt de
maaltijd in stappen van 1,0 seconde en tegen de klok in draaien vermindert de maaltijd in stappen van
0,1 seconde. Draai met de klok mee tot net boven de gewenste tijd en draai dan tegen de klok in naar
de instelling. Het aanpassingsbereik is doorlopend van 40.0 tot 1.0. Om handmatig te malen houdt u
gedurende 3 seconden de knop ingedrukt om naar Pulsmodus te gaan en houdt u vervolgens de knop
ingedrukt om te malen. Door het verdraaien van de draaiknop verlaat u de pulsmodus.
ALS U VERDERE ONDERSTEUNING NODIG HEBT:
In VS & Canada neem contact op
met support@baratza.com
of 425-641-1245
of het gratis nummer 877-701-2021

Als u denkt dat uw molen niet
goed werkt, ga dan naar onze
handleidingen voor het oplossen
van problemen op
baratza.com/troubleshooting

Buiten Noord-Amerika wordt de
garantie verstrekt door het bedrijf
waar u heeft gekocht. Zoek voor
service naar de dichtstbijzijnde
importeur op baratza.com/
international-importers-and-retailers

VEILIGHEIDSINFORMATIE:
Lees onderstaande informatie zorgvuldig door, deze
bevat belangrijke veiligheidsinformatie voor dit
apparaat. Bewaar deze instructies voor latere naslag.
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Gebruik alleen wisselstroom en de juiste spanning. Zie het label aan
de onderkant van de molen om de juiste spanning te bepalen.
Reinig de behuizing van de molen alleen met een droge of licht
bevochtigde doek. Dompel de molen, stekker of het snoer niet onder
in water of een andere vloeistof¬.
Baratza aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, letsel
of garantie als de molen anders wordt gebruikt dan waarvoor hij is
bedoeld (zoals het malen van geroosterde hele koffiebonen) of onjuist
wordt gebruikt of gerepareerd.
Houd het apparaat en de kabel buiten het bereik van kinderen jonger
dan 8 jaar.
Gebruik de molen niet met een beschadigd snoer of stekker. Als
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het netsnoer beschadigd is, moet het worden vervangen door de
fabrikant, een onderhoudsmedewerker of personen met vergelijkbare
kwalificaties om gevaar te voorkomen.
Laat de molen niet onbewaakt achter als deze is ingeschakeld.
Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en
ouder en personen met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale
capaciteiten of gebrek aan ervaring en kennis als zij op een veilige
manier toezicht krijgen of geïnstrueerd zijn over het gebruik van het
apparaat en de mogelijke gevaren begrijpen.
Reiniging en gebruikersonderhoud mag niet door kinderen worden
gedaan zonder toezicht.
Haal altijd de stekker uit het stopcontact voordat u begint met
monteren, demonteren of schoonmaken. Om los te koppelen, pak de
stekker en verwijder deze uit het stopcontact. Trek nooit aan de kabel.
WAARSCHUWING: Trek ALTIJD het netsnoer uit het stopcontact
voordat u de molen schoonmaakt.

