Bellezza
Piccola 60 Titanio V2
MANUAL

Kära kaffeälskare,

Tack för att ni valde en Bellezza espressomaskin.
Bellezza har 40 års erfarenhet, know how och tradition och detta reflekteras i
våra handbyggda espressomaskiner genom tysk kvalitet och teknisk
spetskompetens.
Om det trots detta skulle inträffa något oförutsett eller om ni helt enkelt bara vill
bekanta ermed vårt övriga sortiment ber vi er vänligen att kontakta er lokala
Bellezzaförsäljare eller kontakta oss direkt på
www.bellezza-espresso.de
CEO Alexander Lösch
Bellezza GmbH

ÅTERFÖRSÄLJARE
GÖTEBORG

STOCKHOLM

Coffeema AB

24/7 Espressoservice AB

Magnetgatan 1B
417 05 Göteborg

Vretalundsvägen 3
137 56 Tungelsta

Telefon: 031-131315
Mail: info@coffeema.se
Hemsida: www.coffeema.se

Telefon: 070-7614630
Mail: info@247espressoservice.se
Hemsida: www.247espressoservice.se
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Om manualen

OM MANUALEN
► Läs noggrant och följ de givna instruktionerna.

Använda symboler och förkortningar

► Håll instruktionerna i anslutning till maskinen.
► I händelse av ägarbyte, skicka med manualen till
espressokvarnen.

Produktbeskrivning
Förljande instruktioner gäller espressokvarn:
Piccola 60 Titanio V 2

Handhavande åtgärder
Individuella handlingar är märkta med en triangel:
► Handhavande beskrivning

Handlingar som måste utföras i en viss ordning är
märkta med följande nummer:
1. Steg 1
2. Steg 2
3. Steg 3

Espressomaskiner | Bellezza

Här finner du viktig och intressant information om
produkten och dess handhavande.

Säkerhets- och varningsnotiser
Säkerhets- och varningsnotiser skyddar din maskin. Läs
därför den här informationen noggrant och följ
instruktionerna.
Strukturen på varningsnotiser
Varningsnotiserna är strukturerade enligt följande
schema:

VARNINGSORD
Arten och källan till fara
Konsekvenserna om åtgärderna att förhindra faran inte
observeras.
► Åtgärder för att förhindra fara

Betydelsen av varningorden
- DANGER: Skada eller förstörelse av produkten
- ATTENTION: Mindre till medelstor skada
- WARNING: Svårt skadad eller död
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Viktiga säkerhetsinstruktioner

VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER
Innan du kör igång
► Kolla alltid strömstyrkan på plats och att den
överensstämmer med kvarnens.
► Lägg anslutningskabeln så att ingen snubblar eller att den
inte kommer i kontakt med ett vasst eller varmt föremål.
► Koppla bara maskinen mot ett jordat uttag, och om du är
osäker kontakta en elektriker.
► Ställ inte kvarnen nära stark värme för att undvika skador.
► Ställ upp kvarnen på en plan yta och undvik ytor som kan
välta eller slås omkull.
► Ställ in kvarnen utom räckhåll för barn och personer med
funktionsvariationer.

Under drift
► Kör inte kvarnen om den eller anslutningssladden är
skadad. Om så fallet kontakta din lokala
Bellezzaförsäljare.
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Drift
► Stäng omedelbart av kvarnen och dra ut sladden om
strömsladden är skadad. Var försiktig och rör inte det
skadade området. Kontakta din lokala Bellezza
återförsäljare och få sladden bytt. Sätt inte igång maskinen
innan skadan har blivit ordentligt reparerad.
► Barn och personer med funktionsvariationer får endast
använda kvarnen efter att ha fått lämpliga instruktioner och
om nödvändigt under kvalificerad ledning när de använder
maskinen.

Rengöring och underhåll
► Innan rengörings- och underhållsarbete:
–
–

Låt kvarnen stå en stund och svalna.
Bryt strömmen genom att ta ut kontakten.

► Använd endast fuktiga trasor, undvik att sänka ner kvarnen i
vatten eller andra vätskor.
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Viktiga säkerhetsinstruktioner

► Rengöring och underhåll får inte utföras av barn eller
personer med funktionsvariationer utan övervakning.

Avstängning för en längre period

Felaktig användning
► Kvarnen får inte användas utomhus.

► Stäng av kvarnen genom att dra ur sladden. Inför t.ex. en
semester.

► Kvarnen ska inte användas i miljöer med extrem
temperatur eller hög fuktighet.

► Efter en längre tids uppehåll kontrollera kvarn och
nätkontakt för eventuella skador, använd endast kvarnen
om den är oskadad.

► Se till att enhetens spänning motsvarar nätspänningens
anvisning. Typbeteckningen står på kvarnen.

Avsedd användning

► Se alltid till att bönhållaren är alltid rätt monterad.

► Kvarnen är avsedd att användas inomhus.

► Anslut kaffekvarnen endast enligt anvisningarna.

► Kvarnen är avsedd för hushåll, personalrum, och andra
liknade mindre anläggningar.

► Koppla alltid bort enheten från strömförsörjningen innan du
rengör enheten eller utför underhållsarbete eller byter ut
enskilda delar.

► När kvarnen används under affärsmässiga förhållanden
måste personalen informeras om möjliga faror innan de
använder den.
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Lär känna espressokvarnen

LÄR KÄNNA ESPRESSOKVARNEN
Uppackning

1. Öppna kartongen och packa upp alla delar.
2. Kontrollera att alla delar är hela. Om det saknas delar
eller om det finns skadade delar, vänligen kontakta din
lokala Bellezza återförsäljare.

Leveransinnehåll
1

Espressokvarn

2

Rengöringsborste

3. Behåll emballaget för ev. senare transport.

Fig. 1:

Bilden visar en Piccola 60 Titanio V2
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Kom igång & koppla in kvarnen

Detaljbeskrivning
1
2

3

1
2

Topplock: Locket förlänger fräschören på espressobönorna

3

Mikrometisk malningsinställning: För obegränsad malningsgrad

4
5

Display: Visar tiden för malning & övriga inställningar

6

Mikrobrytare: Startar & stoppar malning

7

Av / På knapp

8

Handtagshållare: Ställning för espressohandtag

Bönbehållare: Behållare för espressobönor

Doserhus: Portionerar det malda espressokaffet

KOM IGÅNG & KOPPLA IN KVARNEN
Ställa in kvarnen

4

► Välj en lättåtkomlig, plan, stabil och tillräckligt stor yta.
► En jordat kontakt måste finnas i närheten.

5

► Försäkra dig om att förbipasserande inte kan välta
kvarnen.

6
7

Elektrisk anslutning

8

► Tillförsäkra dig om att kvarn och installationsplatsens el
överensstämmer med varandra.
► Anslut endast kvarnen till ett jordat eluttag. Om du är
osäker, kontakta en elektriker eller din återförsäljare.
► Sätt i strömkontakten i uttaget.
Översikt: Piccola 60 Titanio V2
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Programmera in kvarnen

PROGRAMMERA IN KVARNEN

Piccola 60 Titanio V2
Programmering

1. Välj vilket läge du önskar använda; "singeldos" eller
"dubbeldos" eller kontinuerlig dosering "fingerknapp". För att
starta malningen, tryck på knappen på displayen.

Piccola 60 Titanio V2 har tre olika malningslägen
som kan ändras genom att bryta strömbrytaren.
Läge 0: Stänger av kvarnen
Läge 1: Automatiskt läge med display
Läge 2: Använd manuellt läge (ingen visning)

2. Håll knappen nedtryckt tills plus- och minusknapparna börjar
blinka (välj mellan "singeldos" eller "dubbeldos"). Nu kan du
ställa in tiden med "plus" eller "minus" -knapparna. För att
spara ändringarna tryck igen sedan på knappen "singeldos"
eller "dubbeldos".
3. "Fingerknappen" doserar kontinuerligt och har en time-upfunktion, så att du kan testa vilken tid som är bäst lämpad för
att ställa in singel- eller dubbeldos.
4. Placera espressohandtaget i hållaren och tryck den mot
mikrobrytaren som portionerar ut kaffet. När du är nöjd med
mängden tryck igen på samma knapp. Displayen visar nu
tiden för malningen, välj sedan lämplig mängd för "singeldos"
och "dubbeldos".

Knappar:

Fingerknapp

Singeldos
Dubbeldos

Efter 10 minuters inaktivitet går displayen tillbaka
till Eco-läge dvs slocknar.
Tryck på displayen för att sätta på den igen.

5. Knappen har även en start- / stoppfunktion, du kan närhelst
avbryta malningen och har då 10 sekunder på dig att
fortsätta. Efter det återställer sig tiden till den förinställda
tiden.
Espressomaskiner | Bellezza
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Malningsgrad

STÄLLA IN MALNINGEN

Hur ställa in malningsgraden
Malningsgraden bör ställas in när kvarnen är igång.
1. Sätt på kvarnen och se till att det finns bönor i bönhållaren.

ATTENTION
Risk för skador på kvarnen och chassit
Fyll aldrig bönbehållaren med kaffe som redan har malts.
Du får under inga omständigheter sätta in fingret eller andra
föremål i kvarnens malningsskivor eller i doserhuset.

2. Gör ett test och mal en liten mängd kaffe.
3. Blir resultatet
a. för grovt, vrid justeringsskruven moturs (siffrorna på
skalan blir mindre)
b. för fint, vrid det medurs (siffrorna på skalan blir
större)
4. Justera i små steg, börja med ett halvt varv på
justeringsskruven.

Nödstopp:
Vid en nödsituation kan kvarnen stoppas omedelbart
genom att trycka på ON / OFF-knappen.
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Rengöring & felsökning

RENGÖRING & FELSÖKNING

Felsökning

Rengöring av malskivor

Skulle det ske att kaffebönor fastnar mellan
malskivorna på kvarnen kan detta åtgärdas
enkelt.

► Malskivorna är svåra att skruva av på grund av den fina
gängen. Det finns risk för skador.

1. Ställ in så bönorna mals grövre. För att göra detta,
vrid justeringsskruven två fulla varv moturs.

► Se till att det inte finns några kafferester mellan malskivorna,
annars kan den inte skruvas tillbaka.
► Dra ut strömkontakten innan du skruvar loss skruven.

Vi rekommenderar att du rengör kvarnen regelbundet.
På detta sätt förlänger du funktionaliteten och
säkerställer jämnare resultat för gott kaffe.
Detta förhindrar också att aromen och smaken
försämras pga rester från gammalt kaffe i kvarnen.
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2. Tryck med espressohandtaget mot mikrobrytaren
och mal kaffe. De fastklämda bönorna ska nu lossna.
3. Justera in rätt malningsgrad igen.
Om doserhuset på kvarnen blockeras av kaffe som
har malts för fint (beroende på temperaturen,
luftfuktigheten, fett- och oljehalten i det aktuella
kaffet), gör så här för att åtgärda problemet:
1. Stäng av kvarnen och dra ut kontakten.
2. Töm bönbehållaren så att inga bönor kan falla
ned i i kvarnen.
3. Lossa doserhusets sidoskruvar och lyft försiktigt
displayen.
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Teknisk specifikation

4. För

in ett lämpligt föremål (t.ex. espressosked,
rengöringsborste) i doserhuset och ta bort eventuella
kafferester.
5. Memorera

eller skriv ner den aktuella malningsgraden
med hjälp av skalan. Rotera med justeringsskruven för att
ställa in till ett grövre malningsgrad så att de återstående
bönorna kan komma ut.
6.

Anslut strömkontakten. Slå på kvarnen.

7. Starta

malningen som vanligt genom att trycka på
mikrobrytaren. Resterande malet kaffe ska nu kunna
komma ut genom doserhuset. Rengör sedan vid behov
doserhuset helt igen enligt beskrivningen (dra ut
nätkontakten i förväg!).
8. Justera

TEKNISK SPECIFIKATION
Piccola Titanio V2
Spänning

220 V / 240 V

Frekvens

50/60 Hz

Effekt
Dimensioner [B x H x D]:
Vikt

200 W
230 x 140 x 480 mm
7 Kg

vid behov malningsgraden.

9. En

grövre malning kan kompenseras med en större
mängd kaffe och/eller ett högre tryck vid pressning.
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Bellezza
Piccola 60 Titanio
V2

Underhåll & reparation

Garanti
Bellezza lämnar ett års garanti.
Strukturella förändringar på maskinen och reparationer som inte utförts av
auktoriserad servicepartner ogiltigförklarar alla garantikrav.

Kundservice / Reparationer
Allt arbete på maskinen såsom underhåll, kundservice, reparationer,
service, reparation eller utbyte av komponenter får endast utföras av
auktoriserad servicepartners.
Ni hittar information om försäljningpartners, service center och
auktoriserade reparationscenter på Bellezzas hemsida
www.bellezza-espresso.de
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Slutförvaring / Avfall / CE-överenskommelse

SLUTFÖRVARING / AVFALL / CEÖVERENSKOMMELSE
Avfall
Denna produkt innehåller värdefulla material
som kan återvinnas. Kassera därför produkten
på ett miljövänligt sätt och i enlighet med
nationella föreskrifter vid slutet av dess
livslängd.

CE-Överenskommelse
Denna produkt är CE-kompatibel och uppfyller
gällande riktlinjer och standarder.
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Vi uppfyller i överensstämmelse med följande EU-direktiv:
Maskindirektiv 2006/42 / EG
Lågspänningsdirektivet: 2014/35 / EU
Direktivet om elektromagnetisk kompatibilitet (EMC): 2014/30 / EUdirektiv om begränsning av användningen av vissa farliga ämnen i
elektrisk och elektronisk utrustning
Elektronisk utrustning (ROHS): 2011/65 / EU
Direktiv 2012/19 / EU om avfall av elektrisk och elektronisk
utrustning
Följande regler följs också:
Förordning om registrering, utvärdering, godkännande och
begränsning av kemikalier (REACH): 1907/2006 / EU.
Förordning (EG) nr 1935/2004 om material och föremål som är
avsedda att komma i kontakt med livsmedel.
Förordning (EU) nr 10/2011 om material och artiklar av plast som
är avsedda att komma i kontakt med livsmedel.
Förordning (EG) nr 2023/2006 om god tillverkningssed för material
och artiklar som är avsedda att komma i kontakt med livsmedel.
Följande harmoniserade standarder tillämpades för att säkerställa
överensstämmelse:
EN 60335-1: 2012 + AC: 2014 + A11: 2014 + A13: 2017
EN 60335-2-15: 2016 + A11: 2018
EN 60335-2-64: 2002 + A1 + A2
EN 55014-1: 2017
EN 55014-2: 2015
EN 62233: 2008
IEC 60335-1 (ed5) + A1 + A2
IEC 60335-2-64: 2002 + A1 + A2
Obs! Om ändringar görs på de angivna enheterna som inte är
överens med oss blir denna försäkran om överensstämmelse
ogiltig.
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