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Introduktion
Baratza ESATTO™ är ett precisionstillbehör speciellt anpassat till Baratzas kvarnar
Virtuoso™, Precioso™ och Encore™. Med ESATTO™ kommer kvarnen att mala
önskad mängd kaffe med stor noggrannhet. ESATTO™ är enkel att montera och
handha och doserar det malda kaffet med en noggrannhet av +/- 0,15 gram.
Repeterbarhet och noggrannhet
Vi vill gärna försöka beskriva logiken bakom hur ESATTO™ uppnår önskad mängd
(vikt) kaffe med så stor noggrannhet som möjligt. Det går inte att låta kvarnen
mala tills den önskade vikten har uppnåtts utan kvarnen måste stoppas något
tidigare. Efter ett stort antal tester med olika malningsgrader har det visat sig att
att bra medelvärde är att stoppa malningen 0,7 gram innan önskat värde uppnåtts.
Målsättningen är dels att uppnå så stor noggrannhet som möjligt och dels att uppnå
maximal repeterbarhet. I mitten av skalan för malningsgrad är noggrannheten
mycket hög. Vid espressomalning av t.ex. 20,0 gram rekommenderar vi att
programmera 20,2 -20,3 gram för största noggrannhet. Vid malning av 20,0 gram
för pressmalning bör istället 19,7-19,8 gram programmeras. Även om den absoluta
noggrannheten missar något i ändlägena är dock repeterrbarheten mycket hög.

3

™

3DUWV,GHQWL¿FDWLRQ
Delar

Behållare för
Grounds
maletBin
kaffe

Avtagbart
5HPRYDEOH
bakre lock
5HDU&DVWLQJ

Vågskål
:HLJKW3ODWIRUP
Start/ /Tare
StopButton
/ Tarera
Start / Stop
Weight Readout
Window
Display
Preset
3 stWeight
Förvalsknappar
Buttons (3)

Timer-lås
Timer Knob
Retainer
ÖkaIncrease
/ Minska / Decrease
önskad
vikt / grams
Weight

3

4

Säkerhet
Viktig information
Läs denna information noggrannt. Denn innehåller tips om användning, säkerhet,
underhåll och skötsel. Spar också denna bruksanvisning för kommande behov.
ESATTO™ som säljs i Norden/Skandinavien är avsedd för 230 Volt. Kontrollera mot
på märkplåten på undersidan före första användning.
Rengör höljet på Esatto™ endast med en lätt fuktad trasa.
Använd inte ESATTO™ för något annat än den är avsedd för.
Kontakta i första hand återförsäljaren vid kvarstående problem. En felaktigt
reparerad ESATTO™ kan medföra risk för användaren och även upphäva garantin.
För personlig säkerhet
Använd inte ESATTO™om sladden eller kontakten är skadad. Lämna inte
ESATTO™ påslagen utan tillsyn.
Observera
Ta bort nätanslutningen innan ESATTO™ rengörs. Håll i kontakten och aldrig i
sladden då nätanslutningen tas bort. Se till att ESATTO™ är oåtkomlig för barn.
Sänk aldrig ner ESATTO™ eller nätsladden med kontakt i vatten eller annan vätska.

5

Montering
1. Ta bort behållaren för färdigmalet kaffe ur kvarnen.
2. Ta bort skruven på baksida på det bakre locket.
med en kryssmejsel. Dra locket bakåt ca 1 cm och ta
bort det (se Foto 1).
Foto 1
3. Gummifötterna på undersidan av kvarnen måste tas
bort. Använd en sax eller en lämplig kniv (se Foto 2).

Foto 2
4. För in nätsladden i hålet på kvarnens undersida. Ca
1/3 ryms (se Foto 3).

Foto 3

5. Skjut försiktigt in
kvarnen i vågen. Börja från
baksidan och skjut mot
fronten så långt det går (se
Foto 4 & 5).

Foto 4
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Foto 5

6. När kvarnen är på plats ska dess stickkontakt
anslutas till uttaget inuti vågen och sladden ska
under kvarnen (se Foto 6).

Foto 6
7. Skjut vågens bakre lock på plats och se till att
“fingrarna” låser fast i rätt position (se Figur 7).

8. Sätt tillbaka och skruva fast skruven längst bak
på det bakre locket.

Foto 7

9. Installera timer-låset. Vrid kvarnens timer till
vertikal position. Tryck sedan ner timer-låset i hålet
i vågens bas och se till att slitsen i låset håller fast
kvarnens timer i till-läge (se Foto 8 & 9).

Foto 8

10. Anslut vågen till ett vägguttag.
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Foto 9

Handhavande och programmering
Start / Stopp / Tarera
Tryck på denna knapp för att starta kvarnen (efter att ha valt en av förvalsknapparna
1, 2 eller 3). Kvarnen stannar automatiskt när förvald vikt malts. Malningen kan
avslutas i förtid genom att trycka på knappen igen. Kvarnen tareras (nollställs)
genom att först se till att behållaren för malet kaffe är helt tom och korrekt på plats.
Tryck sedan och håll inne Tarera-knappen i 3 sekunder. Släpp upp knappen och
displayen visar 00.0.
Pil-knapparna (upp/ner)
Tryck på en av dessa knappar för att öka eller minska viktvärdet (i gram) i displayen.
Förvalsknapparna 1 - 2 - 3
Var och en av dessa kan programmeras med ett viktvärde. Välj en önskad vikt
med pilknapparna. Tryck sedan in och håll kvar önskad knapp (1, 2 eller 3) som
vikten ska programmeras med. Släpp knappen när displayen börjar blinka. Det
nya värdet är nu inprogrammerat i knappen. Den programmerade vikten förloras
inte även om nätaslutningen tas bort. Om den önskade vikten ändras för någon
av förvalsknapparna UTAN att den trycks in och hålls kvar kommer den nya vikten
att lagras temporärt tills nätanslutningen tas bort och det inprogrammerade värdet
kommer tillbaka.
Kalibrering
Det är möjligt att kalibrera vågen men det kräver tillgång till en vikt på 200 gram.
Det går också bra att skapa en egen vikt på 200 gram med tillgång till en annan
noggrann våg. Placera behållaren för malet kaffe på den andra vågen och fyll den
med vatten tills den visar 200 gram (behållare + vatten). Kalibrera nu Esatto på
följabnde sätt:
Ta ut behållaren för malert kaffe. Tryck och håll in knappen START i 3 sekunder
och släpp den sedan. Detta åstadkommer en omstart av vågen. Tryck och håll inne
knapparna 1 & 2 under omstarten. Dispayen kommer att visa något värde (ca 319350). Släpp knapparna 1 & 2. Tryck på knappen 1 igen och displayen visar CAL ett
kort ögonblick. Sätt FÖRSIKTIGT in 200 grams vikten. Displayen visar först “pas”
och sedan “200”. Vågen är nu kalibrerad.
Tarera nu vågen med en tom behållare för malet kaffe för att “nollställa” denna.
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Skötsel och underhåll
Om displayen inte räknar upp normalt
under pågående malning kan detta bero
på kafferester under vågskålen. Ta ut
bönbehållaren och blås luft i det smala
utrymmet under vågskålen. Använd INTE
någon form av verktyg under vågskålen. (Se
Foto 10)
Foto 10
Det smala utrymmet
under vågskålen MÅSTE
vara fritt från malet kaffe.
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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
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