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Vario W+
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Mange tak fordi du valgte
Baratza Vario W+ til dit
hjemme kværn behov!

2

Dette er blot en quick start guide. Hvis du vil have mere detaljerede
instruktioner, kan du springe videre til den fulde manual, som findes online
på baratza.com/documentation

OPSÆTNING:
1. Fjern alt fra emballagen og vask låget i hånden (1), tragten (2) og
beholderen (10) med varmt sæbevand. Lad delene lufttørre.

2.

Anbring sluk-knappen (3) nær den bagerste venstre side af kværnen,
anvend tryk nedad, og fornem hvordan tragten springer på plads.
Når indsat, skal du dreje tragten med uret mod midten af slukknappen og låse tragten på plads.

3.

Tilslut kværnen.

4.

Indsæt beholderen, den vil hvile på vægtsensoren.

5.

Tryk på nulstil-knappen (8) for at nulstille vægten.

6.

Der henvises til skemaet for kværnindstillinger nedenfor, for at
indstille kværnstørrelsen.

7.

Ved finjustering, skal kværnen være kørende og helt tom for bønner
for at forhindre, at justeringssystemet binder sig til bønner, der
befinder sig mellem kværnbladene.

8.

Tilføj bønner til tragten.

9.

Vælg en forudindstilling kværnvægt (9) tryk derefter på start (7) for
at kværne.

10.

Forudindstillinger 1, 2 og 3 indstiller kværnen til at køre en bestemt
vægt og kan justeres ved brug af op/ned-pilene (4) og kan gemmes
til en forudindstilling ved at trykke og holde forudindstillede knap
nede.
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INDHOLDSOVERSIGT:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Tragt låg
Bønnetragt
Lukke knap til bønner
Kværnvægt, forudindstillede
knapper
Mikrojusteringsknap
Makrojusteringsknap
Start/Stop-knap

8.
9.
10.
11.

Nulstillingsknap
Forudindstillet kværntid
Beholder
Kalibreringsværktøj til
kværnblad (se manual)
12. Værktøj til fjernelse af
kværnblad (se manual)
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SKEMA TIL INDSTILLING AF KVÆRN:
De foreslåede indstillinger nedenfor er udgangspunkter. Du kan justere finere eller grovere afhængigt af din smag eller præferencer.

Expresso

AeroPress

Hario V60

Filterkaffe

Chemex

Stempelkaffe

1Q*

3M

5M

6M

7M

9M

* Brug værktøjet til at kalibrere finere hvis nødvendigt. Se ejermanualen.

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

Hvis du mener at din kværn ikke fungere korrekt, gå til vores
fejlfindingsguide på baratza.com/troubleshooting
Uden for Nordamerika, ydes garantien fra den virksomhed du købte hos.
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. Opbevar disse
instruktioner for fremtidig reference.
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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, hvis kværnen bruges
til andet end dens tilsigtede formål (dvs. brug til at kværne hele ristede
kaffebønner) eller hvis apparatet er forkert betjent eller repareret.
Brug ikke kværnen hvis ledningen eller stikket er beskadiget. Hvis
forsyningsledningen er beskadiget, skal den udskiftes af producenten,
deres service agent eller lignende kvalificerede personer for at undgå
fare.
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Opbevar kværnen og dens ledning utilgængelig for børn under 8 år.
Efterlad ikke din kværn uden opsyn mens den er “TÆNDT”.
Dette apparat kan bruges af børn over 8 år samt personer med nedsat
fysik, 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, og forstå de risici som er involveret.
Rengøring og vedligehold skal aldrig foretages af børn uden opsyn.
Tag altid stikket ud af stikkontakten før montering, afmontering
eller rengøring. For at tage stikket ud, grib om stikket of fjern det fra
stikkontakten. Træk aldrig i ledingen.
ADVARSEL: Træk ALTID stikket ud før du rengør kaffekværnen
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