Elektriline noateritaja
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Kasutusjuhend

Toote omadused:
•
•
•
•

Kaheastmeline teritamise süsteem professionaalse tulemuse
saavutamiseks kodus.
Kiire, lihtne viis köögi- jm. nugade teritamiseks.
Täpsed juhikud hoiavad nuga automaatselt ideaalse teritusnurga all ja
teritavad metallist, süsinikust või roostevabast terasest terasid.
Ärge kasutage kääride, sakiliste elektrinugade ega muude nugade
teritamiseks, mis terade juhikusse vabalt ei sobitu.

Oluline ohutusteave:
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Kehavigastuste või seadme kahjustamise vältimiseks tuleb
elektriseadmete käsitsemisel järgida alati põhilisi ohutusnõudeid, kaasa
arvatud järgmised:
Palun lugege enne seadme kasutamist hoolikalt juhendit.
Elektrilöögi vältimiseks ÄRGE kastke seadet vette ega muudesse
vedelikesse.
Pidev järelevalve on vajalik kui seadet kasutatakse laste poolt või
lähedal.
Lahutage kontaktist kui te seadet ei kasuta ning vältige kontakti liikuvate
osadega.
Ärge kasutage seadet mille juhe või pistik on kahjustatud, kui seadme
töös esineb häireid või kui see on kukkunud või muul viisil kahjustatud.
Ebasobivate või tootja poolt mittesoovitatud tarvikute kasutamine võib
põhjustada elektrilöögi või vigastuse.
Ärge kasutage seda õues.
Ärge jätke juhet rippuma üle laua või tööpinna serva, samuti vältige
kontakti kuumade pindadega.
Kasutage seadet ainult sihtotstarbeliselt.
Hoidke juhend alles.
See toode on mõeldud ainult koduseks kasutamiseks!
See EI OLE mänguasi. Hoidke väikesed lapsed seadmest eemal ning
pöörduge viivitamatult esmaabisse kui mõni seadme osadest on alla
neelatud.
Ärge visake seadet tulle.

Kui kaasasolev juhe on kahjustatud, tuleb see teeninduses vastavat väljaõpet
omava isiku poolt välja vahetada samasuguse vastu, et vältida õnnetust.
See seade pole mõeldud kasutamiseks isikute (sh laste) poolt, kellel on puudulikud
kehalised, sensoorsed või vaimsed võimed, samuti puudulik kogemus ja teadmised,
välja arvatud juhul, kui nad toimivad nende ohutuse eest vastutava isiku järelevalve
all ja juhendamisel. Tuleks jälgida, et lapsed seadmega ei mängiks.

Aste 1: täppisteritus

Aste 2: peenteritus

Sees/väljas lüliti

Kasutusjuhised:
• Parima tulemuse saavutamiseks niisutage iminapaga jalga seadme all
ning pange see tasasele kindlale pinnale. Ühendage toitejuhe vooluvõrku
ning lülitage seade sisse (ON) kasutades ON/OFF lülitit (näidatud ülal).
• See seade on varustatud nii täppis- kui ka peene lihvkettaga. Olles
näoga seadme piile, on vasakpoolne juhik „aste 1“ ja seda tuleks
teritamisel alati esimesena kasutada. Parempoolne on „aste 2“ ja seda
tuleks kasutada teisena terade peenteritamiseks.
• ASTE 1 - Täpne lihvimine:
Lihvib täpse nurga all.
Tõmmake nuga aeglaselt enda poole kasutades mõlemaid juhikuid
astmel 1 (Joon. 1) (3) korda vaheldumisi mõlemas soones, et teritada
nuga ühtlaselt mõlemalt poolt.
Noa lõiketera tuleb hoida paralleelselt lauaga või tööpinnaga (Joon. 1),
välja arvatud otsa teritamine.
Otsa teritamiseks tõstke noa käepidet kergelt, nii et kumer osa
jookseks läbi juhikute.
Kui tõmbate nuga läbi juhikute, tõmmake seda kiirusega umbes 50
mm/sek. Näiteks, kui teritate 152,4 mm pikkust nuga, peaksite iga lõiku
teritama u 3 sekundit.

♦ ASTE 2 - Peenteritus:
- Lõpetage noa teritamine teritades ja poleerides seda täpse terava serva
saamiseks.
- Tõmmake nuga aeglaselt enda poole kasutades mõlemaid juhikuid
astmel 2 (Joon. 1) (3) korda vaheldumisi mõlemas soones, et teritada
nuga ühtlaselt mõlemalt poolt.
- Iga tõmme peaks kestma umbes 3 või enam sekundit, sõltuvalt noa tera
pikkusest.
- Lõpetage peenteritus ühe kiire tõmbega (u. 1 sek.) läbi mõlema 2 astme
pesa.
•

Enne noa kasutamist toidu viilutamiseks pühkige see puhta niiske
lapiga, et eemaldada lihvimise jäägid.

• Kui nuga ei lõika kergelt, korrake samme 1 ja 2.
aste 1

aste 2

joonis 1
Hoiatus:

♦ Ärge tõmmake sõrmega piki noa tera, et kontrollida teravust.
Kehavigastuste vältimiseks käsitsege nuge alati väga ettevaatlikult.
• Ärge pange kunagi noa tera esimesena juhikusse ega suruge seda läbi.
See võib seadet ja nuga kahjustada.
♦ Enne noa kasutamist toidu viilutamiseks pühkige see puhta niiske lapiga,
et eemaldada lihvimise jäägid.

Hooldus ja puhastamine:
♦ Teritaja välispinda võib puhastada niiske lapiga. ÄRGE kasutage
abrasiivseid tooteid.
♦ ÄRGE kastke seadet vette ega muudesse vedelikesse. Tõsise
elektrilöögi või kehavigastuse oht!
♦ Ärge kasutage teritaja määrimiseks mingeid määrdeid.

Oluline lisateave:
♦ Enne teritaja kasutamist eemaldage klamber, mis hoiab toitejuhet. Kerige
juhe täies pikkuses lahti ning tõmmake sirgeks. Teritamise ajal jälgige, et
toitejuhe ei satuks noa vastu.
♦ Professionaalsel noateritajal võivad teatud nugade teritamisel (kõrge
süsinikusisaldusega terasest) tekkida sädemed kui nuge läbi teritaja
tõmmatakse. Kuna noateritajas on kasutatus sama tüüpi lihvkettaid, võib
sarnane tulemus olla ka kõrge süsinikusisaldusega nugade teritamisel.
Sädemed on normaalsed.
♦ Te leiate, et enamuse nugadest saab teritatud sekunditega. Teatud tüüpi
nugade teritamine võtab rohkem aega, eriti esimesel teritamisel.
Tavaliselt ei ole need noad eelnevalt hästi teritatud või on valmistatud
karastatud terasest ning seega eriti kõvad. Seda tüüpi nugade
teritamiseks lugege palun käesolevat kasutusjuhendit.
♦ Teie nugade teritaja kasutab teritamiseks kiiresti pöörlevait Sapphirite™
kettaid. Pöörlemiskiiruse tõttu võivad lihvkettad tekitada vibreerivat heli.
See on normaalne.

