
Precautions for Use

Always turn the handle clockwise. Never spin the handle 
or turn it counterclockwise, as doing so will damage the 
grinder.
Do not allow children to use this product. Do not use near 
children, and store out of reach of children.
Do not wash in a dishwasher, or wash using household 
bleach.
Do not apply oil for maintenance.

• Wash the product before using for the first time.
• Turning the grind adjustment nut too far in the clockwise direction 

causes the ceramic burrs to grind together, which may result in a 
malfunction.

• Do not force the handle around if it is difficult to move, as doing so 
may damage various parts of the product.

• Small coffee bean fragments may get into the hopper ridges or 
gaps, preventing coffee beans from dropping smoothly resulting in 
the handle spinning freely. Gently tap the coffee mill occasionally 
during use.

• The burrs may become blunt due to prolonged use. Replace the 
coffee mill when the amount of coffee beans that can be ground 
reduces significantly.

• Do not use to grind anything other than coffee beans. Doing so may 
damage the product.

• Do not insert your fingers into the coffee grinder while rotating the 
handle.

• Do not allow the ceramic burr to be hit by hard material, or allow the 
product to be dropped. Doing so may cause the burr to chip or 
crack.

• Do not use hard or pointed objects to strike or scratch the stainless 
steel bottle, as doing so may cause scratches or may cause the 
coating to peel off.
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Adjusting the Size of Coffee Grounds
Thank you for purchasing this HARIO product.
Please be sure to read this instruction manual thoroughly in order to use 
this product correctly.
After reading it, store it in a safe place for future reference.

Hold the center of the handle firmly and turn the adjustment knob.
Make sure that the handle is attached when turning the grind the 
adjustment knob.

• Slim coffee mill designed to fit in compact spaces.
• Ceramic burr does not have a metallic odor, and will never rust. Sharp 

and durable blades.
• The burr section can be disassembled for washing.
• Handy scales for checking the amount of ground coffee at a glance.

The burr section can be disassembled for washing. Be careful 
not to lose any parts when disassembling.
1. Turn the grind adjustment nut counterclockwise to remove it.

* Make sure that the handle is attached when turning the grind adjustment 
nut.

2. The inner and outer burr can be removed when the grind adjustment 
nut has been removed.

3. The burr may be coated in coffee oil. Soak the burr in diluted neutral 
detergent and then rinse thoroughly. Dry it completely after washing.

Using the Mill

Choosing the Correct Coarseness

The recommended coarseness may differ depending on the type of 
equipment used. See the instruction manual of your coffee-making 
equipment for more details.
* Always use fresh coffee beans.

Coarseness Fine Medium-Fine Medium Coarse
Granule size

 (approx.)

Brewing 
equipment

Syphon

Water dripper

Coffee maker

French press

Paper filter

Paperless filter

Cloth filter

(Granulated 
sugar size)

(Between 
granulated and 

crystallized 
sugar)

(Between 
granulated and 

crystallized 
sugar)

(Crystallized 
sugar size)

Outer hopper: 
Stainless steel

Lid grip:
Silicone rubber

Grind adjustment 
knob:

 Nylon

Inner burr:
 Ceramic

Inner burr holder:
 Nylon

Outer burr:
 Ceramic

Shaft:
 Stainless steel

Shaft cover:
 Nylon

Washer:
 NylonInner hopper:

Polypropylene

Bottle: 
Stainless steel

Handle grip: 
Polypropylene
Handle: 
Aluminum diecast

Lid:
Methacrylate resin

Grind adjustment
nut:

Stainless steel

Spring:
Stainless steel

● MADE IN CHINA

The adjustment knob must be 
attached in the correct 
orientation.
Attach the side with the 8 
dimples around the center 
facing the burr side.

FineCoarse
Rotate to the right 
(clockwise) for finer grounds 
or to the left 
(counterclockwise) for 
coarser grounds.

Hold firmly

1. Grind a small amount of beans to test and adjust the coarseness 
of the coffee grounds. 

 (Refer to the adjustment method for details.)
2. Use between 10g to 12g of coffee per cup. Put enough beans for 

1 or 2 cups of coffee into the hopper. 
3. Hold the grinder firmly and rotate the handle clockwise to grind 

the coffee beans.
* Never turn the handle counterclockwise (left), as doing so will 

damage the burr. 
 Always fasten the hopper lid when grinding beans.

When locking the hopper, 
forcibly over-rotating the 
hopper may cause the pin to 
slide beyond the groove and 
under the hopper, resulting in 
deformation or damage to the 
product.

Rotate in the 
direction 
indicated by the 
arrows to lock the 
hopper in place.

Align the bottle pin 
with the groove on 
the hopper, and 
attach the hopper.

*Follow the attachment 
instructions in reverse to 
detach the hopper.

Pin

Groove

Attaching the Hopper
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Kullanım Uyarıları

Öğütme kolunu her zaman saat yönünde çevirin. Hiçbir 
zaman saat yönünü tersine çevirmeyiniz. Bu değirmene 
zarar verecektir.
Bu ürünü çocukların kullanmasına izin vermeyiniz. 
Çocukların yakınında kullanmayınız ve çocukların 
ulaşamayacağı yerlerde saklayınız.
Bulaşık makinesinde yıkamayınız. Yıkarken çamaşır suyu 
kullanmayınız.
Bakım için ürünü yağlamayınız.

• Ürünü ilk kullanım öncesi yıkayınız.
• fazla saat yönünde sıkmayınız. Bu seramik dişlilerin sıkışmasına ve 

arızalara neden olabilir. 
• Öğütme kolunu çevirirken zorlanırsanız aşırı güç uygulamayınız. 

Aksi takdirde parçalara zarar verebilirsiniz.
• Ufak kahve çekirdek parçaları haznenin kenarlarına yapışarak 

çekirdek kahvelerin öğütme dişlisine geçişini kesebilir. Bu durumda 
öğütücüyü kullanırken hafifçe değirmene elinizle vurabilirsiniz.

• Öğütme dişlileri uzun süreli kullanım sonrası zamanla körelebilir. 
Öğütülen kahve miktarında ciddi düşüşler yaşıyorsanız, dişlileri veya 
değirmeni değiştirebilirsiniz.

• Kahve çekirdeği dışında başka ürün kesinlikle öğütmeyiniz. Bu 
ürüne zarar verecektir.

• Öğütme kolunu çevirirken değirmen içine parmaklarınızı sokmayınız.
• Seramik dişlilere sert bir cisimle vurmayınız. Seramik dişlileri yere 

düşürmeyiniz. Bu öğütme dişlilerinde Bu öğütme dişlilerinde çatlak 
ve kırıklara neden olabilir.

• Değirmenin paslanmaz çelik dış haznelerini sert ve sivri çizimlerle 
temas ettirmeyiniz. Bu dış kaplamanın çizilmesine ve dökülmesine 
neden olabilir.

TÜRKÇE

Özellikler

Malzeme İçeriği

Ürün Bakımı

Öğütülmüş Kahve Boyutunu Ayarlama
Bu Hario ürününü satın aldığınız için teşekkür ederiz. Ürünü doğru bir 
şekilde kullanmak için kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyunuz. 
Okuduktan sonra güvenli bir yerde muhafaza ediniz

Öğütme kolunu merkez noktasından sıkıca tutarak öğütme ayar 
somun tutacağını çeviriniz. Öğütme ayar somun tutacağını 
çevirirken öğütme kolunun takılı olduğundan emin olunuz.

・Hario Mini değirmen ince yapısıyla kompakt alanlara sığabilecek 
şekilde tasarlanmıştır.
・Seramik öğütme dişlisi metalik koku oluşturmaz ve hiçbir zaman 

paslanmaz. Keskin ve dayanıklı bıçaklara sahiptir
・Öğütme dişli kısmı kolay temizleme ve yıkama için sökülebilir
・Alt hazne üzerinde yer alan porsiyon çizgileri ne kadar kahve 
ö üttü ünüzü anlamanıza yardımcı olur.

Öğütme dişlileri yıkamak için sökülebilir. Ürünü sökerken 
parçaları kaybetmemeye özen gösteriniz.

1. Öğütme ayar somununu saat yönünün tersine çevirerek çıkarın.
*  Bu işlemi gerçekleştirirken öğütme kolu takılı olmalıdır.

    2. İç ve dış dişli öğütme ayar somunu çıkarıldıktan sonra sökülebilir.
    3. Öğütme dişlileri kahve yağlarıyla kaplı olabilir. Dişlileri suyla 

seyreltilmiş yumuşak bir deterjan koyulmuş kabın içerisinde yıkayıp 
iyice durulayın. Parçaları yıkadıktan sonra kurulayın. 

Değirmen Kullanımı

Öğütme Ayar Seçimi

Tavsiye edilen öğütme kalınlıkları kullanılan ekipman markasına ve 
tipine göre değişebilir. Kullandığınız ürünün kullanım kılavuzuna göz 
atınız.
*Her zaman taze kahve çekirdeği kullanınız.

Kalınlık İnce Orta-İnce Orta Kalın
Granül boyutu

 (yaklaşık)

Demleme 
Ekipmanı

Sifon

Soğuk kahve damlatma

Filtre makinesi

French press

Kağıt filtre

Çelik filtre

Bez filtre

(Toz şeker 
boyutunda)

(Toz şeker ile 
kristalize şeker 

arası)

(Toz şeker ile 
kristalize şeker 

arası)

(Kristalize 
şeker)

Dış hazne: 
Paslanmaz çelik

Kapak tutacağı: 
Silikon kauçuk

Öğütme ayar 
somun tutacağı: 

Naylon

İç dişli: 
Seramik

İç dişli tutacağı: 
Naylon

Dış dişli: 
Seramik

Şaft: 
Paslanmaz çelik

Şaft kapağı:
 Naylon

Washer:
 Nylonİç hazne: 

Polipropilen

Alt hazne: 
Paslanmaz çelik

Öğütme kolu tutacağı: 
Polipropilen
Öğütme kolu: 
Alüminyum döküm

Kapak: 
Metakrilat reçine

Öğütme ayar somunu: 
Paslanmaz çelik

Yay: 
Paslanmaz çelik

● Çin’de üretilmiştir.

Ayar somunu doğru yönde 
takılmalıdır.
8 adet benek yer alan kısım 
öğütme dişlisi yönünde 
olmalıdır.

İnceKalın
İnceltmek için sağa doğru 
(saat yönünde) , 
kalınlaştırmak için sola doğru 
(saat yönünün tersine) 
çeviriniz.

Sıkıca tutunuz

1. Ufak miktarlarda kahve çekirdeği öğüterek mevcut kalınlık ayarını 
test edin ve ayarlayın.(Detaylar için öğütme ayarları bölümüne 
bakınız)

2. Bir fincan için 10-12 gram kahve kullanabilirsiniz. Hazneye 1 veya 
2 fincana yetecek kadar çekirdek kahve koyunuz.

3. Değirmeni sıkıca tutarak öğütme kolunu saat yönünde çeviriniz. 
    * Öğütme kolunu hiçbir zaman saat yönünün tersine çevirmeyiniz 

(sola). Ters yönde çevirmeniz öğütme dişlilerine zarar verecektir. 
Öğütme yaparken her zaman çekirdek haznesinin kapağını 
kapatınız.

Hazneyi kitlerken çok fazla 
çevirmek dişlinin oluktan 
kayması neticesinde üründe 
şekil bozukluklarına veya 
hasarlara neden olabilir. 

Okların belirttiği 
yönde çevirerek 
kitleyip yerine 
oturtunuz.

 Alt hazne üstünde 
yer alan dişliyi üst 
haznenin oluğuna 
denk getirererk 

* Hazneyi sökmek için takma  
  talimatlarının tersini  
  uygulayınız.

Dişli

Oluk

Haznelerin Takılması
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