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VESKITE MEISTRID

KASUTUSJUHEND VESKITELE 
JA VALTSIDELE
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Juba rohkem kui 30 aastat
Täname teid, et olete ostnud meie firma toote ning meil on selle üle hea meel. Teil on võimalus nautida 
seda kindlakäelist seadet pikka aega, kuna see on toodetud käsitsi- armastusega iga selle kvaliteetsest 
materialist detaili vastu. Palun lugege kasutusjuhendit põhjalikult, enne kui asute seadet esimest korda 

kasutama. Siin on välja toodud kõik vajalik seadme turvaliseks töötamiseks.

Soovime teile oma suurepäraste roogade nauditavat valmistamist,

Marcel ja Peter Koidl
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1. Palun loe kasutusjuhend läbi, ning 
pea kinni järgmistest nõuetest.

2. Ühenda seade vaid selleks sobilikku 
pistikupesasse. Kontrolli, kas seadmel asuval 
kleebisel on vooluallikaga sobivad andmed. 
Pikendusjuhtmete ja pistikupesa jagajate 
kasutamisest tekkinud kahju eest tootja ei 
vastuta.

3. Kasuta seadet vaid siis, kui kõik selle 
osad on heas korras.

4. Kasuta vaid puhastatud toorainet. 
Puhastamata tooraines võivad sisalduda kivikesed 
või muud osakesed, mis võivad seadet kahjustada.

5. Teie seade on valmistatud peamiselt 
puidust. Puit reageerib keskkonna 
mõjutustele. Keskonna ja temperatuuri 

muutused võivad põhjustada väikeseid pragusid. 
See ei mõjuta töötamist. Heade tingimuste 
loomiseks ära hoia seadet liiga lähedal kuuma- ja 
kütteallikatele või niiskes keskonnas.

Turvalisusega seotud 
juhised KoMo toodetele

6. Meie seadmed on loodud jahvatama kodustes 
kogustes jahu, mannat, tangu ja valtsima helbeid 
ning ei ole mõeldud tööstuslikuks kasutamiseks. 
Selle erandiks on Profiveskid.

7. Need on mõeldud kasutamiseks vaid 
täiskasvanutele, kes on mentaalselt ja 
füüsiliselt selleks võimelised ning on 
lugenud kasutusjuhendit.

8. Lülita seade välja, kui see ei ole kasutuses.

9. Enne avamist ühenda seade alati 
pistikust lahti! Vastasel korral võivad 
liikuvad osad põhjustada vigastusi!

10. Aseta töötamise ajaks seade kõvale pinnale 
(nt. köögitasapind). Nii on seadme all asetsevad 
õhuavad vabad õhu juurdepääsuks.

11. Ära kasuta seadet õues, niisketes ruumides või 
avatud veepinna läheduses. Seade ei tohi märjaks 

saada.
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12. Vali piisavalt suur nõu jahvatuse või helbete 
vastu võtmiseks ning vajadusel keera nõud, et 
jahvatustoru ots püsiks vaba.

13. Kontrolli kas tooraine on kasutatava mudeli
jaoks sobilik kas kaasasolevast brošüürist või
www.komo.bio (saksa k.).

14. Seadet tohib avada vaid võtmega, 
mis on tootja käsutuses ning mõeldud 
kasutamiseks selleks volitatud isikutele. 
Omavoliliselt seadet avades kaotab 

garantii kehtivuse. Erandiks on avamine 
kasutusjuhendis avamised kirjeldatud viisidel.

15. Seadet pistikupesast lahti ühendades, ära 
tõmba juhtmest, vaid pistikust.

16. Kui voolujuhe saab, kahjustada tuleb 
asendamiseks pöörduda tootja või tema 
esindaja poole.

17. Hoia seadet kokkupuutest vedelikega, 
kuumusega, eemal leekidest ning niiskusest.

18. Tootja ei vastuta tõrgete eest, mis tulenevad 
sobimatutest kasutusviisidest.

19. Ära jäta töötavat seadet järelvalveta!
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Milliseid tooraineid saab valtsida?
Kaer, rukis, nisu, tatar, hirss, oder, spetla, rohenisu, riis, kuivatatud 
iduviljad, lina-, seesami- ja mooniseemned, vürtsid (nt. köömned, pipar, 
fenkol) See on väike valik toorainetest. Ajas täieneva nimekirjaleiad 
aadressilt www.komo.bio.

Helbevaltsid
Tooraine peab olema puhastatud kividest 
ja muudest ebapuhtustest, mis võiksid 
seadet kahjustada.

Värskelt helvestatud kaera soovitame 
tarvitada vahetult, kuna kaer kaotab 
kiiresti väärtuslikke toitaineid ning võib 
muutuda kibedaks.

Soovitame kestata kaera sorte.

Niisuta vähem rasvaseid teravilju (kaer on 
kõige rasvasem), ning lase mõned tunnid 
enne helvestamist kuivada. Niisutamine 
hoiab helbed pragunemast ning muudab 

teravilja ka kergemini seeditavaks (vähendab 
fütiinhappe hulka).

Üldised juhised helbevaltside 
kasutamiseks
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Ettevalmistus
1. Kinnita helbevalts tööpinna ääre külge kahe 
pitskruviga.
2. Kinnita hoob kellaosuti liikumise suunas 
pöörates.
3. Aseta kohale adapteriga varustatud trehter.

Tööjuhend
1. Aseta anum väljalaske ava alla.
2. Täida trehter teradega (nt. kaeraterad).
3. Pööra hooba kellaosuti suunas.
4. Vajadusel reguleeri valtside vahekaugust. Seda 
on parem teha samaaeselt helvestades või tühja 
trehtriga.

Hoova eemaldamine
1. Valts tasapinna külge kinnitatult, eemalda kate 
valtsi all seda külje poole nihutades.
2. Blokeeri rullikud alt poolt kiiluga, mis on kaasas 
originaalpakendis.
3. Eemalda hoob, seda blokeeritud rullikutega 
vastupäeva pöörates.

Hooldus
Flocino helbevalts on tehtud täispuidust 
(pöök) ja toiduplastikust, mis on BPA 
vaba ning töödeldud vaid taimeõliga. 

Tavapärane hooldus teosta kuiva või niiske lapiga. 
Kui on märgata kulumise jälgi, võib lihvida liiva 
paberiga ja/või immutada puidutöötlemiseks 
mõeldud kuumutatud linaõliga vms.

Puhastamine
1. Võid soovi korral eemaldada valtsi tasapinna 
ääre küljest.

2. Eemalda kate valtsi all seda külje poole 
nihutades.
Ära pane sõrmi rullikute vahele, sest nii 

on oht sõrmedega kinni jääda.
3. Puhasta rullikud kasutades harja või lappi. 
Samaaegselt pööra aeglaselt hooba, et puhastada 
kogu rulliku pind.

Juhend helbevaltsile 
Flocino
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Ettevalmistus
1. Kinnita helbevalts pitskruviga tööpinna ääre 
külge.
2. Kinnita hoob kellaosuti liikumise suunas 
pöörates.
3. Aseta metallist plaadike soontesse puidus.

Tööjuhend
1. Aseta rullikute alla klaas, mille leiad 
originaalpakist.
2. Täida trehter teradega (nt. kaeraterad).
3. Pööra hooba.

Helbevalts on seadistatud viisil, et saaks 
helvestada samahästi maisi kui linaseemneid. 
Tänu vastavale tehnoloogiale puudub vajadus 
rullikute vahekauguse muutmiseks.

Hoova eemaldamine
1. Valts tasapinna külje kinnitatult, eemalda kate 
valtsi all seda külje poole nihutades.
2. Blokeeri rullikud alt poolt kiiluga, mis on kaasas 
originaalpakendis.
3. Eemalda hoob, seda blokeeritud rullikutega 
vastupäeva pöörates

Hooldus
Helbevalts on valmistatud liimpuidust 
(pöök). Tavapärane hooldus teosta kuiva 

või niiske lapiga. Välimuse värskendamiseks 
immutada puidutöötlemiseks mõeldud 
kuumutatud linaõliga vms.

Puhastamine 
1. Eemalda logoga metallplaat seda tõstes.
Ära pane sõrmi rullikute vahele.
Nii on oht sõrmedega kinni jääda!

2. Puhasta rullikud kasutades harja või 
lappi. Samaaegselt pööra aeglaselt 
hooba, et puhastada kogu rulliku pind.

Juhend helbevaltsile 
FlicFloc
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Tööjuhend
1. Ühenda seade vooluvõrku.
Ära puuduta rullikuid, kui seade on 
vooluvõrgus: oht vigastustele!

2. Aseta anum seadme väljalaske ava alla.
3. Täida trehter teradega (näiteks kestata kaeraga).
4. Vajuta seade lülitist tööle.

VAJADUSEL: on võimalik rullikute 
vahekaugust, seega helveste paksust, 
muuta. Selleks eemalda tühjendatud 

trehtriga seadme magnetitega ühenduv esikaas 
ja keera nuppu. Katseta väikese vilja kogusega 
ja sobiva jämeduse korral aseta kaas tagasi oma 
kohale.

Hooldus 
Helbevaltsi korpus on valmistatud 
täis-liimpuidust (pöök) ja viimistletud 
taimeõliga. Tavapärane hooldus teosta 

kuiva või niiske lapiga.
Kui on märgata kulumise jälgi, võib lihvida 
liivapaberiga ja/või immutada puidutöötlemiseks 
mõeldud kuumutatud linaõliga vms.

Puhastamine
1. Ühenda seade lahti vooluvõrgust.
2. Eemalda esikaas (kinnitatud magnetitega)
3. Eemalda valtsikassett tõmmates seda ettepoole.
4. Puhasta valtsikassett kasutades lappi või 
harja, (vajadusel voolava vee all). Kuivata kassett 
täielikult enne tagasi asetamist.

5. Asetades 
valtsikasseti 
tagasi, veendu, et 

ühendus tagaküljel on 
korrektselt omakohal.

Juhend elektrilistele 
helbevaltsidele
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Üldised juhised veskite 
kasutamiseks

Milliseid tooraineid saab jahvatada?
Rukis, nisu, tatar, hirss, oder, spetla, rohenisu, 
riis, kaer ( jämeda jahvatusena), herned ja oalised, 
kuivatatud iduviljad, vürtsid, sool. See on väike 
valik toorainetest. Ajas täieneva nimekirjaleiad 
aadressilt www.komo.bio.

Jahvevili

Tooraine peab olema puhastatud kividest 
ja muudest ebapuhtustest, mis võiksid 
seadet kahjustada.

Ära jahvata teiskordselt peenelt jahvatatud 
teravilja veelgi peenema jahvatustaseme 
saavutamise eesmärgil. Nii võib tekkida 
ummistunud olukord.

Hoia toorainet kuivas kohas. Kui tooraine on liialt 
niiske võid asetada selle linases kotis pikemaks 
ajaks kütteallika lähedale või kuni 50° C ahju 
(arvatavasti vähemalt pooleks tunniks). .

Katsetamaks, kas teravili on piisavalt 
kuiv, suru üks tera lusikaga siledal pinnal 
katki. Piisavalt kuiv tera puruneb hapralt, 
kuid kui tera kaerahelbe taoliselt lapikuks 

suruda saab, peaks vilja veel kuivatama.

Vältimaks koide või teiste putukate ronimist 
veskisse pikema kasutuspausi jooksul, võib veski 
jahvatusavasse või -kambrisse asetada taimetee 
kotikese või loorberi lehti.

Kõvemate terade jahvatamisel, nagu riis, mais 
või oder, lülita veski esmalt tööle ning seejärel 
täida trehter teraviljaga. Lase jahvatada lõpuni. 
Kui pead veski siiski vahepeal seiskama ning sisse 
lülitades jahvatamine ei alga, aseta väljalaske 
ava alla tühi tops. Keera trehtrit jämedamale 
jahvatusastmele, kuni jahvatus algab taas. Seejärel 
(veskit seiskamata) reguleeri sobiva peensuseni. 
Liiga jämedalt jahvatatud saadus kalla trehtrisse 
uuesti jahvatamiseks.

Mida kuivem on vili, seda peenemat jahu on 
võimalik jahvatada ja seda madalam on jahvatatud 
jahu temperatuur.



11

Ettevalmistus
1. Kinnita veski töötasapinna 
külge kahe kaasasoleva pitskruvi 
abil.
2. Kinnita hoob kellaosuti liikumise suunas 
pöörates.
3. Aseta kohale trehter, kasutades vahelüli.

Tööjuhend
1. Aseta jahvatusava alla kaasasolev anum.
2. Täida trehter viljaga.
3. Pööra hooba kallaosuti liikumise suunas.
4. Vajadusel saad jahvatusjämedust reguleerida 
pööratavast nupust. Selleks tuleb jahvatada 
samaaegselt vilja või tühjendada enne trehter.

Veski avamine 
Üldiselt ei ole vaja veski avada. Kui siiski ilmneb 
selleks vajadus, toimi järgmiselt:

1. Veski peab olema tasapinna külge kinnitatud.
2. Eemalda trehter ja ühendustoru
3. Sea jahvatusjämedus jämedale astmele.
4. Keera kuuskant võtmeid kasutades lahti kaks 
kinnituskruvi.
5. Eemalda veski see pool, kus asub reguleerimise 
nupp.
6. Ettevaatlikult eemalda pleksiklaasist toru.
7. Veskikive võib puhastada tugeva harjaga, kuid 
ära kasuta puhastamiseks niisket või märga lappi.
8. Pane veski vastupidises järjekorras kokku tagasi.
9. Kinnituskruve pinguta kordamööda ning ära 
keera neid liiga tugevalt kinni.

3. Sea 
jahvatusjämedus

4. Keera lahti 
kinnituskruvid

5. Eemalda üks 
külg

Hooldus
Käsiveski on valmistatud vahtrapuidust ja 
viimistletud lakiga. Puhastamiseks piisab 
niiske või kuiva lapiga pühkimisest.

Puhastamine 
Õige kasutamise korral ei vaja veskikivid mingit 
puhastust. Kui aga oled kasutanud niisket või liialt 
õlist vilja, võivad kivid määrduda taignataolise 
kihiga ja jahvatamine takerdub. Sel juhul toimi 
järgnevalt:
1. Sea jahvatusjämedus jämedale tasemele.
2. Jahvata trehter tühjaks.
3. Nüüd jahvata umbes kaks peotäit pikateralist 
riisi (või mõne teise kuivema ja kõvema vilja teri) 
keskmisel jahvatusastmel.

Juhend 
käsiveskile
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Juhend elektrilistele 
veskitele

1. Alumine veskikivi

2. Vedrudega süvised

3. Veskikivi kamber

4. Ülemine veskikivi



13

Tööjuhend
1. Ühenda veski vooluvõrku.
2. Aseta anum väljalaske ava alla.
3. Lülita seade tööle. 
4. Seadista sobiv jahvatusjämedus pöörates trehtrit.

NÕUANNE: Kõige peenema jahvatustaseme 
saab leida, kui pöörata tühja trehtrit 
peenema jahvatuse suunas, kuni on kuulda, 
et veskikivid õrnalt kokku puutuvad. 

Kui nüüd trehtrit üks sammuke tagasi pöörata ja 
veskikivid enam kokku ei puutu, oledki kindlaks 
teinud kõige peenema taseme jahvatamiseks.
5. Täida trehter teradega.
6. Kui on vaja jahvatusjämedust muuta, tee seda kas 
veski töötamise ajal või siis, kui trehter on tühi.
7. Lülita seade välja, kui jahvatamine on lõppenud.

Veski avamine 
Üldjuhul puudub vajadus veskikambri avamiseks, 
kuid kui siiski ilmneb vajadus kambri avamiseks, 
toimi järgmiselt:
1. Ühenda seade vooluvõrgust lahti.
2. Pööra trehtrit jämedama jahvatusastme suunas 

(vastupäeva) kuni selle eemaldumiseni.
3. Eemalda ülemine veskikivi.
4. Puhasta jahvatuskamber kuiva lapi või 
harjaga. Veskikivide puhastamiseks võid 

kasutada vajadusel väga tugevat harja, kuid see ei 
tohi olla niiske või märg.

Hooldus 
Korpus on valmistatud täispuidust 
või liimpuidust (pöök) ja viimistletud 
orgaanilise taimeõliga. Tavapärane 
hooldus teosta kuiva või niiske lapiga. 

Kui on märgata kulumise jälgi, võib lihvida 
liivapaberiga ja/või immutada puidutöötlemiseks 
mõeldud kuumutatud linaõliga vms.

Puhastamine 
Õige kasutamise korral ei vaja veskikivid mingit 
puhastust. Kui aga oled kasutanud niisket või liialt 
õlist vilja, võivad kivid määrduda taignataolise 
kihiga ja jahvatamine takerdub.
Sel juhul toimi järgnevalt:
1. Sea jahvatusjämedus jämedale Tasemele.
2. Jahvata trehter tühjaks.
3. Nüüd jahvata umbes kaks peotäit pikateralist 
riisi (või mõne teise kuivema ja kõvema vilja teri) 
keskmisel jahvatusastmel. Vajadusel korda.  
4. Pikema jahvatuspausi korral on soovitatav 
toimida nagu ülal ja siis veski töötamise ajal 
imeda tolmuimejaga väljalaske avast ning trehtri 
avast jahu jäägid.
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Meie duetid on valtsist ja veskist kombineeritud 
seadmed. Leia palun kasutusjuhendid vastavatest 
peatükkidest:

• FidiFloc: „Juhend elektrilistele veskitele“, „Juhend 
helbevaltsile Flicfloc“ ning järgnevad juhtnöörid 
valtsiosa eemaldamiseks.

• Duett:“Juhend elektrilistele veskitele“, „Juhend 
elektrilistele helbevaltsidele“

FidiFloc:
Kuidas eemaldada valtsiosa?
1. Ühenda seade vooluvõrgust lahti.
2. Pööra veski trehtrit jämeda 

jahvatusastme. suunas, kuni saad selle pealt tõsta.
3. Libista valtsiosa kaant paremale ja tõsta see 
pealt.

Juhend kombineeritud 
seadmetele e. duettidele

3. Eemalda kaas 4., 5. Eemalda hoob ja keera lahi kruvi 6. Tõsta välja valtsiosa

4. Eemalda valtsi hoob. Selleks blokeeri rullikud 
kiiluga, mis on kaasas originaalpakendis, ning 
pööra hooba vastupäeva.
5. Keera sõrmedega lahti valge kruvi.
6. Eemalda valtsiosa, seda ülespoole tõstes.

valge 
kruvi
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Mida saab sõeluda?
Sõeluda saab erinevate kuivade teraviljade, nagu 
nisu, riis, mais jne, jahu.
Sealjuures ei ole võimalik sõeluda õliseid jahusid, 
nagu näiteks seemne ja pähklijahud. Õlised jahud 
määrduvad sõelale.

Sõela ühendamine veskiga:
1. Alusta väljalülitatud veskiga.
2. Pööra veski trehtrit jämeda 

jahvatusastme suunas (vastupäeva), kuni selle 
eemaldumiseni.
3. Eemalda ülemine veskikivi.

4. Aseta valge 
plastikust 
rõngas ülemise 
veskikivikohale nagu 
on näha joonisel.
5. Ühenda 
pleksiklaasist silinder 
puidust sõelaosaga. 
Seda tehes peaksid 
metallist kuulikesed 
leidma koha 
süvendites silindril. 
vajadusel pööra 
silindrit veidi, et 
kuulikesed saaksid 

oma kohale klõpsata.

Juhend jahusõelale

6. Kinnita sõel trehtri kohale, pöörates seda ühe 
ringi võrra päripäeva suunas.
7. Lülita veski tööle.
8.Pööra sõela peene jahvatusastme suunas 
(päripäeva) nii kaua, kuni sõela harjased pöörlema 
hakkavad.
9. Nüüd pööra sõela veel veerand pöörde võrra 
peene jahvatusastme suunas.
10. Lülita veski välja.
11. Pane sõelutav jahu silindrisse.
12. Aseta peale kaas.
13. Astea väljalaske ava alla anum.
14. Lülita veski tööle.
15. Lülita veski välja, kui jahu on sõelutud.
16. Eemalga sõel veski küljest, kui sõelumine on 
lõpule viidud.

Nõuanne: Pööra sõela veskile kinnitumiseks 
alati ühendatult silindrilise osaga; ära kinnita 
sõela veskile ilma silindrilise osata, kuna harjade 
pöörlemine on sel viisil ohtlik.
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Sõelalehe vahetamine
1. Eemalda sõel veskilt, pöörates seda vastupäeva.
2. Eemalda pleksiklaasist silinder, tõmmates seda 
ülespoole.
3. Keera lahti harjased. Selleks keera valget 
plaadikest päripäeva (vasakukäeline kruvi), hoides 
alumist osa paigal.
4. Vaheta sõelaleht; Pane tähele, et sõelalehe 
keskme ääred asetuksid puidust osa küljes oleva 
valge ringi ümber süvendisse (pilt 5).
5. Keera harjaseosa käega tagasi.
6. Aseta tagasi pleksiklaasist silinder; kuulikesed 
sõelaaluse küljes peavad leidma oma koha 
süvendites silindril (pilt 6).

2. Eemalda 
silinder

3. Eemalda 
harjaseosa

3. Keera lahti 
harjaseosa

4. Vaheta sõel 5. Sõelalehe kese 
sõelal

6. Kuulike ja 
süvend
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7.

6.

8.

Tööjuhend
1. Ühenda veski vooluvõrgust lahti.
2. Pööra trehtrit jämeda jahvatusastme 
suunas (vastupäeva), kuni trehter eemaldub.

3. Eemalda ülemine veskikivi.
4. Keera lahti kruvi alumisel veskikivil võtmega, mis 
oli veskikambriga kaasas (vasakukäeline keere!).
5. Veskikambri komplektis oleve traadiga tõsta 
pealt alumine veskikivi; seda tehes peaksd harjased 
veskikivi all asuma väljalaske ava suunas.
6. Puhasta veskikivi ja väljalaskekeava kuiva harjaga.
7. Aseta kohale veskikivi kambri silikoonist pesa, 
alustades väljalaskeava poolt.
8. Aseta kohale asenduskivi alumine pool koos 
plaadikesega. Blokeeri pöörlemine ja keera see käega 
kinni (vastupäeva).
9. Aseta ja kinnita ülemine veskikivi.
10. Pööra trehter veskile kinni.
11. Otsi peeneimat jahvatusastet, nagu see oli 
kirjeldatud jaotuses „Juhend veskitele“ veskitele. See 
võib erineda teise asendist peenemail astmel.
12. Sea soovitav jahvatusaste.

Juhend veskikambrile
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Mootor töötab, kuid jahvatus ei alga.
Pööra trehtrit jämeda jahvatusastme suunal, kuni 
jahvatus algab. Seejärel, töötava veskiga, sea 
soovitud jahvatusaste.

Veski jäi poole jahvatuse pealt seisma.
Ülekoormuse korral leiab aset seiskumine 
ülekuumenemise vältimiseks. Sel juhul ühenda 
veski vooluvõrgust lahti ja oota vähemalt kaks 
korda kauem, kui oli veski töötamise aeg eelneval 
jahvatamisel. Sellest kogemusest lähtuvalt 
said teada ülekuumenemise piiri ning püüa 
ülekoormust vältida- kodukasutamiseks mõeldud 
veskid ei ole mõeldud järjepidevaks töötamiseks.

Veski läks umbe
Pööra töötava veski trehtrit jämedama 
jahvatusastme suunas,kuni jahu voog on külluslik. 
Seejärel, veskit seiskamata, sea tagasi soovitud 
jahvatusaste (vale fraktsiooniga saaduse võib 
uuesti trehtrisse panna), Kui probleem kordub, 
puhasta veskit nagu kirjeldatud kasutusjuhendis.

Jahvatushäält pole kuulda- veski on 
ummistunud.
See võib juhtuda kui jahvatatav vili on liiga niiske 
või õline.
Puhasta viisil, mis on kirjeldatud kasutusjuhendis.

Tõrgete lahendamine

Väga peenel jahvatusastmel lõpeb jahu 
lisandumine väljalaske avast.
Toimi nii nagu kirjeldatud umbe läinud veski 
kohta.

Veskikivid on määrdunud.
Toimi juhtnööride järgi, mis on antud veski mudeli 
kohta kirjeldatud peatükis „Puhastamine“.

Sinu küsimusele ei olnud vastust?
Leia kontaktid kasutusjuhendi viimaselt 
lehelt. Sinu küsimused on teretulnud!

Saksa keelseid vastuseid küsitud küsimustele leiad 
KoMo kodulehelt www.komo.bio jaotise “FAQ” alt.
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Märkmed



20

Märkmed
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Pea meeles järgmist:

Seadmete garantii kehtib 
ostudokumentide olemasolul. Garantii 
teostatakse vaid materjali- või 

tootmisdeffektidele, mitte välistele kahjustustele, 
mis on tekkinud peale veski kohaletoimetamist. 
Väikeste pragude ilmnemist ei loeta puidu 
puhul defektiks. Garantii loetakse kehtetuks 
kasutusjuhendit eirava kasutamise, väliste 
jõudude poolt põhjustatud kahjustuste ja 
omavoliliste muudatuste tõttu põhjustatud 
häirete korral.

Garantii korras remonditud või asemele antud 
tootegarantiiperioodi alguseks loetakse esialgse 
tooteostu või kohaletoimetamise kuupäeva.

Garantiiajad toodetele leiad internetis: www.
viljapea.ee või www.komo.bio (saksa k.) ning 
tootekataloogist

Teostame remonti ka peale 
garantiiperioodilõppemist; võta meiega 
ühendust!

Kontaktid (telefoni numbrid ja 
meiliaadressid) leiadkasutusjuhendi tagaküljelt

Hea klient,

Kui meie toodete kasutamisel ilmneb probleeme, 
võta kindlasti telefoni või meili teel ühendust 
meie klienditeenindusega. Meie tehniline 
personal oskab suurepäraselt juhendada ja leida 
kiiresti lahendusi. Võta ühendust ka enne seadme 
tagastamist.

Garantiitingimused
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KoMo AUSTRIA
KoMo GmbH & Co. KG
Penningdörfl 6, 6361 Hopfgarten
T: +43 (0)5335 20160, F: +43 (0)5335 20164
komo@komo.bio

KoMo GERMANY
KoMo GmbH
Rupert-Mayer-Straße 44, 81379 München
T: +49 (0)89 2030 4613 4, F: +49 (0)89 2030 4613 5
komo@komo.gmbh

KOMO ESINDAJA EESTI TURUL
Adekvaat OÜ 
T: +37253486494 
info@viljapea.ee

www.komo.bio

© KoMo GmbH & Co. KG, 2019 

Rohkem infot meie toodete kohta ja retsepte leia: 
www.komo.bio ja www.viljapea.ee 

Kõik meie videod ja videojuhendid on saadaval 
veebis:

 komogmbh

Leiad KoMo ka Instagramis  ja  
facebookis  – otsingusõnaks komo.bio.

Edasimüüja tempel

VESKITE MEISTRID

OLEME TEIE JAOKS 
OLEMAS


