
Funktsioonid

• Sale kohviveski, mis on mõeldud 
väiksesse ruumi mahutamiseks.

• Keraamiline tera ei lõhna metalli järele 
ega roosteta kunagi. Lõiketerad on 
teravad ja vastupidavad.

• Teraosa võib pesemiseks koost lahti 
võtta.

• Käepärane skaala, mille abil saab 
jahvatatud kohvi kogust ühe pilguga 
kontrollida.

Keraamiline kohviveski

Kasutusjuhend

Täname, et oled ostnud HARIO toote.
Loe kasutusjuhend kindlasti läbi, et toodet 
õigesti kasutada.
Pärast lugemist hoia kasutusjuhend kindlas 
kohas alles, et saaksid vajaduse korral seda 
uuesti lugeda.
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Ettevaatusabinõud kasutamisel

Keera käepidet alati päripäeva. Ära 
keeruta käepidet ega keera seda 
vastupäeva, sest nii võid kohviveskit 
kahjustada.
Ära luba toodet kasutada lastel. Ära 
kasuta toodet laste juuresolekul ja hoia 
seda neile kättesaamatus kohas.
Ära pese nõudepesumasinas ega kasuta 
pesemisel kodukasutuseks mõeldud 
valgendit.
Ära kasuta hooldamisel õli.

• Enne esimest kasutuskorda pese toode 
üle.

• Kui jahvatusastme reguleerimise mutter 
keeratakse päripäeva liiga kaugele, 
puutuvad keraamilised terad üksteise 
vastu ja see võib põhjustada tõrke.

• Ära keera käepidet jõuga ringi, kui 
seda on raske liigutada, sest nii võid 
kahjustada toote eri osi.

• Väikesed oaosakesed võivad sattuda 
oamahuti soontesse või piludesse ning 
takistada kohviubade sujuvat kukkumist. 
Selle tagajärjel hakkab käepide vabalt 
pöörlema. Kasutamise ajal koputa aeg-
ajalt kergelt vastu veskit.

• Pikemaajalisel kasutamisel võivad terad 
nürineda. Kui ubade kogus, mida saab 
jahvatada, väheneb oluliselt, on aeg 
kohviveski välja vahetada.

• Ära jahvata seadmega midagi muud peale 
kohviubade. See võib toodet kahjustada.

• Ära pane sõrmi käepideme keeramise ajal 
kohviveskisse.

• Keraamiline tera ei tohi saada lööke 
kõvast materjalist esemetelt. Ära lase 
toodet ka maha kukkuda. See võib terast 
kilde välja lüüa või sellesse mõrasid 
tekitada.
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Presskann

Olenevalt kasutatud vahenditest võib soovitatav 
jahvatusjämedus olla erinev. Täpsemaid üksikasju 
vaata oma kohvivalmistusseadme kasutusjuhendist.

   Kasuta alati värskeid ube.

Õige jahvatusjämeduse valimine



Tootes kasutatud materjalid

Teraosa võib pesemiseks koost lahti võtta. 
Ole koost lahti võtmisel ettevaatlik, et 
mõni osa kaduma ei läheks.
1. Keera jahvatusastme reguleerimise mutrit 

vastupäeva ja eemalda see.  
 Veendu, et jahvatusastme reguleerimise    
 mutri pööramise ajal on käepide küljes.

2. Sise- ja välistera saab eemaldada, 
kui on eemaldatud jahvatusastme 
reguleerimise mutter.

3. Tera võib olla kaetud kohviõliga. Leota 
tera neutraalse puhastusvahendi lahuses 
ja loputa seejärel hoolikalt puhtaks. 
Pärast pesemist lase sellel täielikult 
kuivada.

Toote hooldus

Hoia tugevasti käepideme keskosast ja keera 
reguleerimismutrit. Veendu, et jahvatusastme 
reguleerimise mutri pööramise ajal on käepide 
küljes.

Ubade jahvatusastme reguleerimine

1. Jahvata väike kogus kohviube, et 
katsetada ja reguleerida jahvatuse 
jämedust. (Täpsemad juhised on antud 
reguleerimismeetodi selgituse juures.)

2. Ühe tassi valmistamiseks kasuta 10–12 g 
kohvi. Pane oamahutisse ühe või kahe 
tassi jaoks piisav kohviubade kogus. Ära 
jahvata näidatud tasemest rohkem ube. See 
võib veskit kahjustada.

3. Kohvi jahvatamiseks hoia veskit kindlalt 
käes ja keera käepidet päripäeva.

Ära mingil juhul keera käepidet vastupäeva 

(vasakule), sest see kahjustab tera.

Kinnita ubade jahvatamise ajaks kindlasti 

oamahuti kaas.

Pudeli skaala üks kriips vastab umbes 12 g 

kohvile, millest piisab ühe tassi jaoks. 

Kasuta seda skaalat siiski suunisena, sest 

kogus võib olla erinev, olenevalt kohviubade 

raskusest, liigist ja röstimisastmest.
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• VALMISTATUD HIINAS

Peenema jahvatuse jaoks 
pööra paremale (päripäeva), 
jämedama jahvatuse jaoks 
vasakule (vastupäeva).

Hoia tugevasti.

JÄME

PEEN

Jahvatusastme 
reguleerimise mutter 
tuleb paigaldada õige 
suunaga.
Paiguta tera poolele 
see külg, kus on ümber 
keskkoha neli lohukest.


