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Mlýnek na kávu Mini Mill Plus 

Děkujeme Vám, že jste si zakoupili tento výrobek společnosti HARIO. 

Pro správné použití tohoto výrobku si pečlivě přečtěte tento návod k použití. Po přečtení si jej uložte na bezpečném místě pro 

budoucí použití. 

Funkce 

• Mlýnek byl navržen tak, aby se vešel do všech kompaktních prostor. 

• Keramické kameny nevydávají kovový zápach a nikdy nebudou rezivět. Ostré a trvanlivé ostří. 

• Mlecí mechanismus lze rozebrat za účelem mytí. 

• Vyznačená stupnice pro kontrolu namletého množství kávy pouhým okem. 

Péče o produkt 

Mlecí mechanismus lze demontovat za účelem mytí. Dávejte pozor, abyste při demontáži neztratili žádné součásti. 

1. Otáčejte maticí pro nastavení hrubosti mletí proti směru hodinových ručiček, abyste ji odstranili. Ujistěte se, že je při 

otáčení matice pro nastavení mletí připevněna klička. 

2. Vnitřní a vnější mlecí kámen lze oddělit po odstranění matice pro nastavení hrubosti mletí. 

3. Mlecí kameny mohou být potaženy olejem z kávových zrn. Namočte mlecí kámen do zředěného neutrálního čisticího 

prostředku a důkladně jej opláchněte. Po umytí nechte mlecí kameny zcela uschnout. 

Nastavení hrubosti mletí 
Ujistěte se, že je při otáčení matice pro nastavení hrubosti mletí připevněna klička. Držte pevně střed kličky a otočte nastavovací 

matici. 

 

Matice pro nastavení hrubosti mletí musí být připevněna správným směrem. Připojte stranu s 8 drážkami kolem středu směrem 

k mlecímu kameni. 

Popis součástí a použitých materiálů 
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Používání mlýnku 
1. Namelte malé množství kávových zrn k otestování a nastavení hrubosti namleté kávy. (viz. Nastavení hrubosti mletí.) 

2. Používejte od 10 g do 12 g kávy na šálek. Nasypejte do násypky dostatek zrn na 1 nebo 2 šálky kávy. Násypku na kávová zrna 

nepřeplňujte. Pokud tak učiníte, může dojít k poškození mlýnku. 

3. Pevně držte mlýnek a otočte kličkou ve směru hodinových ručiček tak, abyste mleli kávová zrna. Nikdy neotáčejte kličkou 

proti směru hodinových ručiček (doleva), mohlo by dojít k poškození mlecích kamenů. 

Při mletí kávových zrn vždy připevněte víčko násypky. Jeden stupeň na stupnici nádobky odpovídá přibližně 12 g kávy, což je do-

statečné množství pro jeden šálek. Tuto stupnici však používejte pouze jako pomocné vodítko, protože množství se může lišit v 

závislosti na hmotnosti, typu a pražení použitých kávových zrn 

Doporučená hrubost mletí se může lišit v závislosti na typu použitého zařízení. Podrobnější informace najdete v návodu k ob-

sluze Vašeho zařízení pro přípravu kávy. 

Vždy používejte čerstvá kávová zrna. 

Bezpečností opatření pro používání 
Vždy otáčejte kličkou ve směru hodinových ručiček. Nikdy neotáčejte kličkou proti směru hodinových ručiček, protože by to způ-

sobilo poškození mlýnku. 

Nedovolte dětem používat tento výrobek. Nepoužívejte v blízkosti dětí a ukládejte jej mimo dosah dětí. 

Pro mytí nepoužívejte myčku nádobí a nepoužívejte žádná bělidla. 

Nepoužívejte na údržbu mlýnku žádné oleje. 

Před prvním použitím umyjte výrobek. 

Výrazné otočení matice pro nastavení hrubosti mletí ve směru hodinových ručiček způsobuje, že se keramické kameny těsně 

dotýkají, což může způsobit jejich poškození. 

Neotáčejte kličkou, pokud je to obtížné. Mohlo by dojít k poškození různých částí mlýnku. 

Malé úlomky kávových zrn se mohou dostat do drážek nebo mezer v zásobníku, což brání tomu, aby kávová zrna mohla hladce 

propadávat. Opatrně poklepejte mlýnkem na kávu během používání. 

Mlecí kameny se mohou kvůli delšímu používání otupit. Vyměňte mlýnek, jestliže se množství kávových zrn, které lze řádně umlít 

se výrazně snižuje. 

Nepoužívejte k mletí nic jiného než kávová zrna. Mohlo by dojít k poškození výrobku. 

Během otáčení kličky nevkládejte prsty do násypky na kávu. 

Nedovolte, aby byl keramický kámen zasažen tvrdým materiálem. Nechte výrobek spadnout. Pokud tak učiníte, může dojít k jeho 

roztržení nebo prasknutí. 

 


