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 KASUTUSJUHEND 
 
 
 
OHUTUSJUHISED  

 Eemaldage seade pakendist ja veenduge, et seade on terve ning kõik selle osad on komplektis.  
 Pakendi osi ei tohi anda väikelaste kätte. Käidelge pakend vastavalt kohalikule 

jäätmeseadusele.  
 Kui voolujuhe on kahjustatud, tuleb see tootja poolt, tootja hooldusteeninduses või sarnases 

kvalifitseeritud hooldusteeninduses välja vahetada, vältimaks ohuolukorra tekkimist.  
 Enne seadme ühendamist vooluvõrku tuleb veenduda, et kasutatava vooluvõrgu näitajad 

vastavad seadme tüübisildi andmetele tarbitava toite kohta. Vale võimsusega elektrivoolu 
kasutamine võib seadet kahjustada.  

 Kui pistik ei peaks sobima pistikupesaga kokku, pöörduge elektripaigaldiste spetsialisti poole 
abi saamiseks.  

 Üldiselt pole soovitatav ühendada seadet elektrikontakti pikendusjuhtme kaudu. Kui see siiski 
on vältimatu, kasutage pikendusjuhet, mille koormusnäitajad on vastavuses seadme 
tarbimisvõimsusega, et ei tekiks juhtme ülekuumenemisest tulenevaid ohte.  

 Seadet ei tohi kasutada, kui selle toitejuhe või pistik on kahjustunud.  
 Mistahes rikke / tõrke ilmnemisel ärge kasutage seadet edasi. Eemaldage sel juhul seade 

elektrikontaktist.  
 Ärge proovige seadet ise parandada. Pöörduge tootja poolt volitatud remondiettevõttesse 

seadme parandamiseks. Muul juhul riskite isiku- ja varakahjuga elektrilöögi- ja tuleohu tõttu.  
 Seadet tohib kasutada ainult juhendis kirjeldatud otstarbel. Mistahes muu kasutusviis on 

ebaõige ja ohtlik.  
 Tootja keeldub vastutusest mistahes võimalike kahjude osas, mis tulenevad seadme valest 

kasutamisest ja/või kasutusjuhendi juhiste eiramisest.  
 Seade on mõeldud ainult kodus kasutamiseks.  
 Seadme korpust ega juhet ei tohi kasta vette ega vedelikesse. Seadet ei tohi kasutada tule- ja 

plahvatusohtlike ainete või lenduvate gaasidega samas ruumis; samuti mitte lahtise tule ega 
kuumuskiirguse läheduses.  

 Väikelapsed, vähevõimekad isikud või kogemusteta isikud tohivad seadet kasutada 
vastutusvõimelise isiku järelevalve all. Kui seadet kasutavad lapsed, on vajalik täiskasvanu 
poolne tähelepanelik juhendamine.  

 
OLULISED NÕUANDED  

 Ärge suruge teritatavat tera liiga tugeva jõuga – vigastuste oht kasutajale!  
 Ärge kasutage teritamisel mingit vett, vedelikku ega õli.  
 Ärge teritage selle teritajaga keraamilist tera – see võib puruneda.  
 Ärge hoidke masinat töös kauem, kui 4 minutit ühtejärge. Iga 4 minutit kestnud kasutamise 

vahel peaks olema 25 minutit jahtumise aega. 
 
  



 

 

SEADME OSAD, joonis A  
 
1. Põhikorpus  
2. Käivitamise ja peatamise lüliti  
3. Teritamise rõngas  
4. Viide (märgistus) õige teritusviisi valimiseks  
 
 
KASUTAMINE  
Paigutage seade tasasele, kindlale lauapinnale. 
Ühendage pistik seinakontakti. Terituskäi (asub 
pööratava rõnga sees) aktiveeritakse lüliti 
vajutamisel ning hoidmisel; käi peatub, kui lüliti 
vabastatakse.  
Rõngast pöörates saab valida sobiva teritamise 
erineva suurusega teradele, kääridele ja ka 
lamepeaga kruvikeeraja otsale.  
Valige sobiv teritamisviis ja õnarus, mis teritatava 
tera jaoks on ette nähtud. Rõngast pöörates 
reguleeritakse teritusnurk sobivaks automaatselt. 
Teritusviisi valimiseks sättige sümbol • kohakuti 
kasutatava valikuga, et see asuks ülemises asendis.  
See sümbol ↔ on ette nähtud pööratava rõnga 
eemaldamiseks ja vahetamiseks. Seda sümbolit ärge 
terituseks valige.  
Hoidke vasaku käe abil seadet kindlalt paigal ja 
vajutage vasaku käe pöidlaga käivituslülitit.  
Hoiduge sõrmi teritatava tera ligidusse asetamast.  
Paigutage tera vastavasse õnarusse ja avaldage 
kerget survet, et tera käiks vastu terituskäia mõne 
sekundi vältel. Liigutage tera pikisuunaliselt, alates 
alumisest otsast kuni ülemise tipuni, mitte kunagi 
vastupidi (joonis B).  
Teritusliigutust ei tohiks poole tera pealt seisma 
jätta. Avaldage alati ühtlast survet tera 
pikiliigutamise käigus, muul juhul võib tera sakiliseks 
muutuda. Korrake protsessi, kuni olete terituse 
tulemusega rahul.  
Sileda teraga noa teritamiseks (joonis C) sisestage 
neid mõlemasse õnarusse, et tera mõlemad pooled 
saaks ühtlaselt teritatud.  
Sakilise või laia teraga noa puhul kasutage kaldenurgaga teritamist (joon. D).  
Kääride teritamiseks valige vastava märgistusega õnarus ning samamoodi ka kruvikeeraja puhul - 
vastava suurusega ava (joonis E). 
 
  



 

 

PUHASTAMINE  
Enne puhastamist lülitage seade välja ja eemaldage elektrikontaktist.  
Seadme korpust võib pühkida niiske pehme lapiga. Ärge kasutage seadme puhastamiseks lahusteid, 
abrasiivseid aineid ega muid kangeid keemilisi aineid, mis seadme pinda võiks kahjustada.  
Tolmu võib eemaldada väikese harja või suruõhu abil, kui võtate lahti pööratava rõnga.  
Ärge laske vett ega mingeid vedelikke sattuda seadme korpusse.  
 
TEHNILINE TEAVE  
Võimsus: 10 W  
Toide: 230V ~ 50Hz  
 
Tootja jätab endale õiguse muudatusteks seadme spetsifikatsioonides ilma vastavasisulise 
etteteatamiseta. 
 
KESKKONNAKAITSE 
Euroopa direktiiv 2011/65/EU elektri- ja elektroonikaseadmete käitlemisest (WEEE) sätestab, et 

vanad koduseadmed ei kuulu äraviskamisele olmejäätmete sekka. Elektri- ja 
elektroonikaseadmete kogumiseks on eraldi süsteem, mis aitab säästa loodusvarasid ja 
väldib kahjulike ainete loodusesse sattumise kahjulikku mõju nii loodusele kui ka 

inimtervisele. Läbikriipsutatud prügikonteinerit kujutav sümbol meenutab kohustust käidelda elektri- 
ja elektroonikaseadmeid õigesti. 


