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Bedankt dat u kiest voor
de Baratza Vario+ voor uw
maalbehoeften thuis
Dit is slechts een snelstartgids. Als u meer gedetailleerde instructies wilt,
ga dan door met de complete handleiding die u kunt vinden op
baratza.com/documentation/

INSTELLEN:
1. Verwijder alles uit de verpakking en was het deksel (1), de trechter
(2) en gemalen koffiebakje (10) handmatig met warm, zeepachtig
water. Laat drogen.

2.

3.

Stel de afsluitknop (3) linksachter op de molen in, oefen neerwaartse
kracht uit en voel of de trechter op zijn plaats zit. Eenmaal geplaatst,
draait u de vultrechter stevig rechtsom om de afsluitknop te
centreren en de trechter op zijn plaats te vergrendelen.
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Als u het gemalen koffiebakje gebruikt, verwijder dan de
PortaHolder (10) door deze stevig naar buiten te trekken en plaats
vervolgens het gemalen koffiebakje.
Als u de PortaHolder gebruikt en u vindt dat deze moet worden
aangepast aan uw portafilter: verwijder dan de PortaHolder, draai de
schroeven aan de achterkant los, pas de positie van de armen aan
en draai de schroeven voorzichtig vast.

4.

Steek de stekker van de molen in het stopcontact.

5.

Raadpleeg onderstaande tabel met maalinstellingen en stel de
maalgraad in.

6.

Bij het fijner afstellen moet de molen draaien of geen bonen
bevatten om te voorkomen dat het afstelsysteem aan bonen vast
komt te zitten die tussen de stiftfrezen zitten.

7.

Doe bonen in de trechter

8.

Selecteer de ingestelde maal tijd (9) of handmatige modus (8) en
start (7) om te malen.

9.

Voorinstellingen 1, 2 en 3 stellen de molen in om een bepaalde tijd
te draaien en kunnen worden aangepast met de pijlen omhoog /
omlaag (4) en worden opgeslagen als voorinstelling door die
voorkeuzeknop ingedrukt te houden. Handmatig (M) modus laat
de molen draaien totdat de Stop-knop wordt ingedrukt of max. 90
seconden.
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ONDERDELEN IDENTIFICATIE:
1.
2.
3.
4.
5.

Deksel molen
Vultrechter
Bonen uitschakelknop
Maalgewicht voorinstelling
aanpassingsknoppen
Micro aanpassingsknop

6.
7.
8.
9.
10.

Macro aanpassingsknop
Start/Stop knop
Handmatige modus knop
Maaltijd voorinstellingen
PortaHolder

11. Frees calibratie hulpmiddel
(zie handleiding)
12. Frees verwijder hulpmiddel
(zie handleiding)
13. Gemalen koffiebakje

MAAL INSTELLINGEN TABEL:
De onderstaande voorgestelde instellingen zijn uitgangspunten. U kunt fijner of grover aanpassen aan uw smaak of receptvoorkeuren.

Espresso

AeroPress

Chemex

Automatic Drippers

Hario V60

French Press

2Q

4M

9M

7M

6M

10M

ALS U VERDERE ONDERSTEUNING NODIG HEBT:
In VS & Canada neem contact op met
Support@baratza.com
of 425-641-1245
Of gratis 877-701-2021

Als u denkt dat uw koffiemolen niet correct werkt, ga dan naar onze
handleidingen voor probleemoplossing op baratza.com/troubleshooting
Buiten Noord-Amerika wordt de garantie verleend door het bedrijf waar
u het apparaat hebt gekocht. Voor service kunt u de dichtstbijzijnde
importeur vinden op baratza.com/international-importers-and-retailers

VEILIGHEIDSINFORMATIE:
Lees onderstaande informatie goed door. Het bevat belangrijke veiligheidsinformatie voor dit apparaat. Bewaar deze instructies voor toekomstig gebruik.
Gebruik alleen met wisselstroom en de juiste spanning. Zie het label aan de onderkant van de molen om het juiste voltage te bepalen.
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Reinig de behuizing van de molen alleen met een droge of licht vochtige
doek. Dompel de molen, stekker of 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 het bedoeld
is (d.w.z. het malen van geroosterde hele koffiebonen) of als de molen
onjuist wordt bediend of gerepareerd.
Gebruik de molen niet met een beschadigd snoer of beschadigde
stekker. Als het netsnoer is beschadigd, moet het worden vervangen
door de fabrikant, de serviceagent of vergelijkbaar gekwalificeerde
personen om gevaar te voorkomen.
Houd het apparaat en het snoer buiten bereik van kinderen jonger dan
8 jaar.
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Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder
en door personen met verminderde fysieke, sensorische of mentale
vermogens of gebrek aan ervaring en kennis, mits ze onder toezicht
staan of instructies hebben gekregen over het veilige gebruik van het
apparaat en de betrokken gevaren begrijpen.
Reiniging en gebruikersonderhoud mogen niet zonder toezicht door
kinderen worden uitgevoerd.
Haal altijd de stekker van de molen uit het stopcontact voordat u
deze gaat monteren, demonteren of reinigen. Om de stekker uit het
stopcontact te halen, pakt u de stekker vast en haalt u deze uit het
stopcontact. Trek nooit aan het snoer.
LET OP: Haal ALTIJD de stekker uit het stopcontact voordat u de molen
reinigt

Laat uw koffiemolen niet onbeheerd achter als deze is ingeschakeld.
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