
USE & CARE OF HEIROL FOLDABLE KNIFE SHARPENER  
item 27153

HOW TO USE:
• Place the sharpener on an even and stable surface (picture 1)
• Press the round button on the handle, and twist to open. Make sure 

the handle opens all the way until you hear a click and the button 
resets (pictures 2-3)

• Take a firm grip of the sharpener with one hand, and the handle of 
the knife with the other. Place the end of the blade fully into the slot 
of the sharpener in a 90° angle, with the tip of the blade facing away 
from you. Press the blade down gently and pull towards yourself

• There are 3 slots on the sharpener. Pull the blade through each slot. 
Do not go back and forward between slots, but in order: 1,2, and 3 
(pictures 4-6)
• Slot 1: Prepare – the diamond-coated rails fix any damaged 

edges on your knife and balance the blade before sharpening
•  Slot 2: Sharpen – The carbide blades sharpen the knife and 

return its V-shape
• Slot 3: Polish - The ceramic rails will remove any possible 

blemishes and polishes the blade
• As you sharpen your knife, avoid touching the walls of the sharpener 

with the blade
• Always pull the blade towards yourself, do not push forwards 

(picture 7)
• Repeat until the blade is sharp. Generally, it takes about 5-7 pulls to 

sharpen a blade, however, blades made of harder steel might require 
additional pulls

• Now your knife is ready to do what it was made to do!
•  When you are done sharpening, press the round button and twist the 

handle back to the original position (picture 8)

CARE:  
Clean the sharpener with a moist cloth or a soft brush.  
Do not soak. (picture 9)
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HEIROL VEITSENTEROITTIMEN KÄYTTÖ JA HOITO 
item 27153

KÄYTTÖ:
• Aseta teroitin tasaiselle ja vakaalle alustalle (kuva 1)
• Paina kahvan pyöreää painiketta ja käännä kahva auki. Varmista, että 

kahva taittuu loppuun asti jolloin painike nousee ylös (kuvat 2-3)
• Pidä tiukasti kiinni toisella kädellä teroittimesta ja toisella veitsen 

kahvasta  
• Aseta veitsen terä kokonaan teroittimen uraan 90 °kulmaan 

teroittimeen nähden. Paina veitsen terää kevyesti alaspäin ja 
samalla vedä veistä teroitusuran läpi veitsen kannasta kärkeen päin 
vetämällä.

• Teroittimessa on 3 uraa. Vedä veitsi kunkin raon läpi yksi ura 
kerrallaan. Ei vuorotellen vaan niin että ensin ura 1, sitten ura 2 ja 
lopuksi ura 3 (kuvat 4-6)
• Ura 1: Valmistelu - timanttipinnoitetut tangot korjaavat 

vaurioituneet reunat ja tasapainottavat terän ennen varsinaista 
teroitusta 

• Ura 2: Teroitus – kovametalliterät teroittavat veitsen ja 
palauttavat sen V-muodon 

• Ura 3: Kiillotus – keraamiset tangot poistavat epäpuhtaudet ja 
kiillottavat terän

•  Vältä veitsen pinnan hiomista seinämiä vasten teroittaessasi veistä
•  Vedä veistä aina itseäsi päin eikä poispäin työntäen (kuva 7)
• Toista tätä niin kauan että veitsi on terävä. Yleensä 5-7 vedon myötä 

veitsi muuttuu jo teräväksi, mutta kovasta teräksestä valmistetut 
veitset saattavat tarvita lisävetoja 

• Veitsesi on jälleen terävä kuin partakone!
• Kun teroitus on valmis, paina pyöreää painiketta ja käännä kahva 

kiinni (kuvat 8) 

PUHDISTUS:  
Puhdista teroitin kostealla liinalla tai pehmeällä siveltimellä.  
Älä huuhtele vedellä. (kuva 9)

87 9

@HEIROL 
#HEIROLPEOPLE

4/
20

20


