
USE & CARE OF HEIROL TWO-SIDED WHETSTONE 
item 27160

BEFORE SHARPENING:
• Soak the whetstone in water for 5 minutes before using it, then 

place the stone on a flat and stable surface
• Complete one or both of the following steps, depending on how 

dull the blade is.

SHARPENING:
Step 1
• Coarse grain side for coarse sharpening: Used to repair badly 

damaged blades and suitable for a blunter knife.
• Remember to hold the blade at the appropriate angle. You can 

make sure of the correct angle from the package of the knife.
• Place the angle guide in the correct position on the blade.
• Use both hands to hold the handle and the back of the knife. 

The blade of the knife is in contact with the surface of the 
whetstone. Place the blade in the correct angle, move the 
blade back and forth on the sharpener while applying little 
pressure.

• Please use the whole surface of the stone to keep the 
consistency when sharpening

 

Step 2
• Fine-grain side for finer honing. 
• Always finish off with this side to remove any burrs that may 

result from the re-edging and rougher honing process. 
• Use gentler pressure while repeating the process of step 1, and 

repair the edge until it is smooth.
• Clean the knife with water or a moist cloth and dry up properly.

Step 3
• If the whetstone has any dents or uneven spots from steps 1 

and 2, use the flattening diamond stone to level the surface.
• One hand holds the whetstone and the other the flattening 

diamond stone. 
• Make the diamond part touch the surface of the whetstone and 

repair any uneven marks until the surface is smooth and flat.
• After repair, clean the whetstone and the diamond stone with a 

soft brush and dry them both.

Attention! Do not drop the whetstone as it may damage it.
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HEIROL TEROITUSKIVEN KÄYTTÖ JA HOITO 
tuote 27160

ENNEN TEROITUSTA:
• Hiomakiveä tulee liottaa vedessä 5 minuutin ajan ennen käyttöä. 

Aseta teroitin tasaiselle ja vakaalle alustalle. 
• Suorita yksi tai molemmat seuraavista vaiheista veitsen terän 

tylsyyden mukaan. Jos terä tuntuu oikein tylsältä tai siinä on jotain 
likaa, niin teroituksen voi aloittaa parilla pyyhkäisyllä karkealla 
puolella. Tällöin saadaan hyvä pohja varsinaiselle teroitukselle.

TEROITUS:
Vaihe 1
• Karkea puoli karkeaa teroitusta varten: Käytetään pahoin 

vaurioituneen terän korjaamiseen. 
• Muista pitää veistä oikeassa teroituskulmassa. Teroituskulman 

voit tarkistaa veitsen pakkauksesta. 
• Kiinnitä kulmaohjain oikeaan kohtaan terää. 
• Molemmat kädet pitävät kiinni veitsestä, toinen kahvasta 

ja toinen terän tyvestä. Veitsen teräosa on kosketuksessa 
hiomakiven pintaan. Aseta veitsen terä oikeaan kulmaan, 
liikuta edestakaisella liikkeellä hieman painamalla toisella 
kädellä terää hiomakiveä vasten. 

• Käytä teroittaessa koko kiven pintaa, ettei se kulu epätasaisesti 
tai kuoppaudu.

 

Vaihe 2
• Viimeistele hiominen aina hiomakiven hienommalla puolella 

poistaaksesi kaikki karkeammalla puolella hiomisesta 
aiheutuneet epätasaisuudet. 

• Älä käytä voimaa vaan paina terää kevyesti hiomakiveä vasten. 
• Voit toistaa vaiheen 1 uudelleen ja hioa niin kauan että veitsen 

terän pinta on tasainen. 
• Puhdista veitsi vedellä tai kostealla pyyhkeellä ja kuivaa 

huolella. 

Vaihe 3
• Puhdista hiomakivestä pois teroituksesta aiheutuneet ruhjeet 

ja viillot paketin mukana olevalla silottimella. Pidä toisella 
kädellä kiinni kivestä ja toisella siloitinta. 

• Korjaa hiomakiven epätasainen pinta kunnes se on taas 
tasainen ja sileä. Puhdista korjauksen jälkeen hiomakivi 
pehmeällä harjalla ja kuivaa kivi. 

Huom! Älä pudota kiveä halkeamisvaaran vuoksi.

@HEIROL 
#HEIROLPEOPLE

4/
20

20


