
TIMEMORE CHESTNUT C SERIES 
MOEDOR DE CAFÉ
Manual do Usuário



♦ Design Minimalista 

♦ Superfície padronizada com fácil manuseio 

♦ Granulometria ajustável ponto a ponto 

♦ Estrutura de metal de alta precisão 

♦ Lâminas de metal de alta dureza
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Como Moer

Retire o recipiente. Configure a granolometria girando a crataca na parte inferior do corpo.

Fixe o corpo com o recipiente. Em seguida, abra a tampa 
e despeje os grãos de café na parte superior do moinho.

Chestnut C/CS < 20g
Chestnut MAX < 30g

Segure o corpo e gire a alça.
Retire o recipiente e despeje o café moído após o término da moagem.



10-14 Cliques

18-24 Cliques

25-27 Cliques

Como Ajustar o Moedor

Para moagem fina, gire o moedor no sentido horário.
Para moagem grossa, gire o moedor no sentido anti-horário

Gire o moedor no sentido horário até o fim, esta posição é chamada de PONTO 
DE PARTIDA.

Você pode consultar o ponto inicial para ajustar a sua granolometria preferida.

A tabela acima é apenas para sua referência

Para proteger a afiação da lâmina, NÃO moa grãos de 
café com 0-6 cliques
Coloque a tampa no moedor antes de ajustar a moagem.



Atenção

♦ O aparelho serve apenas para moer grãos de café. NÃO moa outro material.

♦ Recomenda-se limpar com pincel. NÃO lave com água.

♦ Tenha cuidado com as lâminas de metal afiadas. As crianças não devem usar o 
moedor.

♦ Mantenha o moedor em local fresco e seco.

♦ Não é recomendado que os clientes desmontem ou substituam qualquer parte do 
moedor.

♦ Se você precisar fazer ajustes numa parte do moedor, por favor, procure 
aconselhamento de profissionais relacionados em nossa SAC. 

Solução de Problemas

♦ Porque a escala do ajustador está muito solta para ajustar a moagem?

R: Porque a mola ou as lâminas estão presas. Tente segurar o corpo e 

sacudir levemente a alça até ouvir um clique, o que significa que a mola 

ou lâmina estão soltas. Caso contrário, tente desparafusar a tampa acima 

do mancal e retirar a lâmina. Limpe os conjuntos de lâminas e instale-os. 

Não nos responsabilizaremos se os clientes não seguirem as 
precauções acima.



@TIMEMORECOFFEE

www.timemore.com

info@timemore.com

MOEDOR DE CAFÉ TIMEMORE CHESTNUT C SERIES

A TIMEMORE Coffee é especializada em 
equipamentos originais para cafés especiais.

 
Com uma filosofia de profissão e estética, nós 

criamos equipamentos valiosos para café.

Vamos aproveitar uma vida lenta com mais 
tempo

CONTATO

2020@Shanghai TIMEMORE Coffee Equipment CO.,LTD. Todos os direitos 
reservados. Projetado por TIMEMORE na China. Produzido na China



CERTIFICADO DE GARANTIA

Obrigado por adquirir produtos TIMEMORE.
Com este certificado, você tem um ano de garantia, bem como para 

substituição ou reembolso por qualquer motivo no prazo de 7 dias a partir do 
recebimento do produto, desde que não haja danos deliberados.

Nome do produto / Nº do item ________________________________________

Data do Pedido ___________________________________________________

Método de Compra ________________________________________________

Número do pedido _________________________________________________

Área do Pedido ___________________________________________________

Nome do Cliente __________________________________________________

Tel. do cliente ____________________________________________________

Motivo __________________________________________________________

Substituir ou Reembolsar

Consertar Substituir Reembolsar

Endereço Brasil

Rua Fartura, 860

Residencial Paraíso | Franca/SP | CEP.: 14.403-154

Contato

sac@ritualtools.com.br

www.ritualtools.com.br

Instagram: @ritual.tools

Telefone e Whatsapp: (16) 98175-0191

Por favor, mantenha este cartão em um lugar seguro




