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Tack för att du köpt en Baratza Encore kaffekvarn. Med denna kvarn är det 
nu lättare än någonsin att mala kaffe av professionell kvalitet hemma. Nedan 
beskrivs detaljerat de egenskaper som gör Encore unik jämfört med andra 
kvarnar i samma klass.

Koniskt malverk
Det långsamt roterande malverket i Encore bevarar kaffebönornas arom och 
smak. 40 malningsgrader ger rätt malning för alla typer av kaffe.

Frontmonterad pulsknapp
Den frontmonterade pulsknappen gör det enkelt att mala kaffet direkt i ett 
filterhandtag. Utloppet är designat att passa alla typer av filterhandtag.

Unik kalibrering av malverket
Det stora spannet och noggrannheten för inställning av malningsgrad är 
imponerande. Det finns 40 inställningar från finmalet till grovmalet. Ett unikt 
kalibreringssystem eliminerar variationerna i tillverkningen vilket resulterar i 
identisk funktion för varje individuell kvarn.
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Whole Bean Hopper

Grind Adjustment Scale

Pulse Button

    On/Off  Switch

Ground Coffee Bin

Hopper Lid

Grind Setting Indicator

Weighted Base

Grind Adjustment Ring

Grind Adjustment Tab

Center Cone Burr

Burr Alignment and Lifting Tabs

Removable Ring Burr

Silicone Seal (cutaway)

Kvarnens delar

Lock, bönbehållare

Bönbehållare

Malningsindikator

Malningsskala

Silikontätning

Avtagbar övre malskiva

Markerings- och lyfttappar

Till/Från knapp

Pulsknapp

Behållare för malt kaffe

Fundament

Justeringsring

Justeringstapp

Nedre malskiva
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Säkerhetsinformation

Läs nedanstående information noga. Den innehåller viktiga tips vad 
gäller användande, säkerhet och skötsel av denna maskin. Spar 
denna bruksanvisning då den kan komma till användning senare.

Anslut maskinen endast till växelström och korrekt spänning. Se 
märkplåt på kvarnens undersida.

Rengör kvarnens yttre med en torr eller lätt fuktad mjuk trasa.

Använd aldrig kvarnen till något annat än den är avsedd för dvs 
mala hela rostade kaffebönor.

Ta enbart isär maskinen enligt instruktionerna i avsnittet Rengöring 
och skötsel.

Garantin gäller inte om kvarnen används på annat sätt en avsett. 
Inte heller om maskinen körs eller repareras felaktigt.

Använd inte kvarnen med skadad nätsladd eller kontakt eller om 
kvarnen inte fungerar korrekt.

Lämna inte kvarnen obevakad när den är igång.

Stäng av kvarnen och ta bort nätanslutningen när kvarnen inte 
används eller ska rengöras.

Ta bort nätanslutningen genom att hålla i och dra ut kontakten. Dra 
aldrig i sladden.

Dränk aldrig kvarnen eller nätsladden i någon form av vätska.

Viktigt

Ta alltid bort nätanslutningen innan kvarnen rengörs.

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*
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Innan kvarnen används

Innan kvarnen används för första gången bör bönbehållaren och 
behållaren för malt kaffe rengöras i varmt diskvatten. Se avsnittet 
Rengöring och skötsel hur dessa tas ut och sätts tillbaka. Det kan 
finnas lite rost på malskivorna. Detta är helt normalt och rosten 
försvinner då en mindre mängd kaffe malts.

Första användning

Placera kvarnen på ett stabilt underlag och anslut till ett eluttag (230 
Volt, 50 Hz). Ta av locket på bönbehållaren och fyll på med hela 
rostade kaffebönor. Sätt tillbaka locket och kontrollera att behållaren 
för malet kaffe sitter på plats (helt inskjuten).
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Ställa in malningsgraden

Vrid sakta bönbehållaren tills indikeringen på denna pekar på önskad inställn-
ing på skalan för malningsgraden. 40 lägen är tillgängliga. Tabellen nedan är 
en vägledning för lämplig inställning. Det exakta valet beror på många fak-
torer som t.ex. typ av rostning (mörk eller ljus), färskhet, typ av bönor, oljein-
nehåll osv. En tids användande kommer att ge den erfarenhet som behövs för 
att kunna välja rätt malningsgrad.

Inställning Kaffetyp Malning
1 till 14 Espresso Fin

16 till 32 Brygg Medel
34 till 40 Presskanna Grov

Observera

Efter det att kvarnen malt kaffe kan det finnas kafferester kvar mellan 
malskivorna som försvårar justering av malningsgrad. Justera alltid 
malningsgraden då kvarnen är igång. Kör inte heller kvarnen på 
finaste malningsgraden utan bönor då detta kan skada kvarnen.

Maljustering
Skala

Indikator
malningsgrad
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Manuell strömbrytare

Strömbrytaren kan vridas moturs utan att 
skadas.

Kvantiteten malet kaffe som behövs 
beror på typ av bönor, malningsgrad, 
bryggmetod och personlig smak.

Frontmonterad pulsknapp

Kvarnen är utrustad med en pulsknapp på fronten. 
Denna kan användas för att mala direkt i ett 
filterhandtag. Ta ut behållaren för malt kaffe och 
sätt in filterhandtaget. Tryck sedan på och håll 
inne pulsknappen (se figur). Kvarnen slutar mala 
när pulsknappen släpps.

Observera

Det är viktigt att filterhandtaget hålls 
något under utloppet så att det malda 
kaffet kan falla fritt ner i handtaget. 
Hålls handtaget för tätt mot utloppet 
kan kaffe tryckas tillbaka in i 
malverket och sätta igen kvarnen.
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Automatisk rengöring

Grindz rengör snabbt och enkelt kvarnen.
Kafferester lossnar, lukter och oljor absorberas. 
Häll en förpackning Grindz i den tomma 
bönbehållaren. Justera malningsgraden till 20 
och låt kvarnen gå tills allt är malt. Låt sedan 
kvarnen mala lite kaffebönor för att få bort alla 
rester av rengöringsmedlet. Mer information 
finns på www.urnex.com.

Grindz kan köpas på www.adessobutiken.se.

Rengöring och skötsel

Rengöring av hölje och bönbehållare

Stäng av kvarnen och ta bort elanslutingen. 
Avlägsna allt kaffe från bönbehållaren (vänd 
kvarnen upp och ner). Ta bort bönbehållaren 
genom att vrida den moturs så långt det går och 
sedan lyfta den rakt upp. Rengör bönbehållaren, 
dess lock och behållaren för malet kaffe i varmt 
vatten med lite diskmedel. Skölj och torka torrt.

Observera

Använd inte diskmaskin. Rengör endast för 
hand. Sänk inte heller ner kvarnen i någon form 
av vätska.
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Rengöring av malverket

Om kvarnen används dagligen bör 
kvarnverket rengöras veckovis. 
Rengöring krävs för att kvarnens funktion 
inte ska förändras. Rengöring avlägsnar 
också kaffeoljor vilka kan ge upphov till 
dålig smak på det malda kaffet. Tvätta 
inte malverket i någon vätska.

Ta bort övre malskivan

Ta bort silikontätningen från övre 
malskivan. Ta sedan bort övre malskivan 
genom att lyfta den rakt upp genom 
att fatta tag om tapparna. Om det inte 
går att lyfta upp malskivan så se till att 
maljusteringstappen är vriden moturs så 
långt det går.

Rengör övre malskivan

Använd rengöringsborsten (som följer 
med kvarnen) för att ta bort kafferester 
på övre malskivan och även den 
nedre konformade malskivan. Rengör 
silikontätningen i varmt vatten med 
diskmedel.
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Sätt tillbaka övre malskivan

Se till att den svarta justeringsringen 
är vriden så långt moturs det går.Sätt 
tillbaka malskivan. Den rödmarkerade 
tappen på malskivan måste stå rakt mot 
det rektangulära hålet på den svarta 
justeringsringen. Vicka och tryck lätt på 
övre malskivan så att den kommer på 
plats.

Sätt sedan tillbaka silikontätningen på 
malskivan. Två slitsar i silikontätningen 
ska passas mot tapparna in den övre 
malskivan.

Sätt tillbaka bönbehållaren

Bönbehållarens två olika tappar (med den 
mindre på höger sida) måste passas in 
i motsvarande slitsar i kvarnhuset. När 
bönbehållaren är på plats kan den vridas 
medurs till önskad malningsgrad.

Tappar i
övre malskiva
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Garanti och service

Vi lämnar 2 års garanti mot fabrikationsfel. Garantin gäller inte felaktig 
användning eller vårdslös hantering. Garantireparationer utförs endast mot 
uppvisande av inköpskvitto.

Vid behov av service kontakta i första hand inköpsstället.

Förrådsvägen 6 • 181 41 Lidingö • Tel 08-663 40 60 • Fax 08-663 40 62
www.adesso.se • info@adesso.se


