
USE & CARE OF HEIROL KNIFE AND SCISSOR SHARPENER  
item 27151

BEFORE SHARPENING:
• Choose the slot that best fits your blade
• If the blade is dull or damaged, use the “Coarse” slot. The slot returns 

even the dullest and most damaged blades into their former glory and 
ready to go.

• If your blade is already sharp, but needs some light honing, use the 
“Fine” slot. The slot is equipped with a ceramic whetstone which 
finishes the sharpening and polishes the blade after using the Coarse 
slot. The “Fine” slot is used to maintain sharpness of the blade, and 
works well with knives that are in regular usage.

• The sharpening angle of both slots is adjustable

FOR SHARPENING KNIVES:
• Press and push to turn the dial to set the wanted sharpening angle for 

both slots.
• You can find the recommended sharpening angles printed on the 

product and dial
• Place the sharpener on a flat and steady surface. Hold the sharpener 

with one hand and the knife handle with the other.
• Place the blade fully into the sharpening slot at a 90° angle to the 

sharpener. Apply light downward pressure on the blade while pulling 
the knife through the slot from heel to tip.

•  Avoid making contact with the walls of the slot with your blade when 
sharpening

•  Always pull the knife towards yourself, never push the knife away 
from you.

•  Repeat the action until the blade is sharp. Generally, 5-7 pulls will 
sharpen the blade, but knives made of harder steel may require 
additional pulls.

• Pull the knife through each slot one by one, from Coarse to Fine. Do not 
sharpen alternatively in two slots.

FOR SHARPENING SCISSORS:
• The ceramic rods sharpen scissors and removes any blemishes. To 

sharpen your scissors, use the assigned slot next to the handle. The 
slots sharpening angle is fixed.

• Place the sharpener on a flat and stable surface. Hold the sharpener 
firmly with one hand and the scissors in the other. 

• Insert the scissor blades into the slots on either side of the ceramic 
rod and push the scissors forward. Then, close the scissors while 
pulling them towards yourself and out of the slot. Repeat action until 
scissors are sharp.

• The sharpener works for both right- and left-handed scirssors.

CARE: 
Clean your sharpener with a moist cloth or a soft brush.  
Do not rinse with water. 
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HEIROL VEITSI -JA SAKSIENTEROITTIMEN KÄYTTÖ JA HOITO 
tuote 27151

ENNEN TEROITUSTA:
• Valitse veitsellesi sopiva ura 
• Mikäli veitsen terä on tylsä tai vahingoittunut, käytä karkeaa 

kovametalliterillä varustettua ”Coarse” uraa. Ura hioo jopa tylsimmät ja 
turmeltuneimmat veitset teräviksi ja käyttökuntoon. 

• Mikäli veitsesi on jo terävä, mutta tarvitsee vain pientä kevyttä 
hiomista, valitse hienompi ”Fine” ura. Ura on varustettu keraamisella 
hiomakivellä joka viimeistelee teroituksen sekä kiillottaa terän karkean 
teroituksen jälkeen. ”Fine” uraa käytetään myös terävyyden ylläpitoon, 
ja sopii erinomaisesti veitsille jotka ovat jatkuvassa käytössä. 

• Molempien urien teroituskulmaa voi säätää. 

VEITSEN TEROITUS:
• Paina ja vedä kääntövalitsinta asettaaksesi halutun teroituskulman 

sekä COARSE että FINE –uriin. Suositellut teroituskulmat löydät 
painettuna teroittimen kyljestä. 

• Aseta teroitin tasaiselle ja vakaalle alustalle. 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 teroitusaukon läpi veitsen kannasta kärkeen päin 
vetämällä. 

• Vältä veitsen pinnan hiomista seinämiä vasten teroittaessasi veistä. 
• Vedä veistä aina itseäsi päin eikä poispäin työntäen. 

• Toista tämä niin kauan että veitsi on terävä. Yleensä 5-7 vedon myötä 
veitsi muuttuu jo teräväksi, mutta kovasta teräksestä valmistetut 
veitset saattavat tarvita lisävetoja. 

• Vedä veitsi urien läpi aloittaen COARSESTA ja sitten FINEEN. Älä teroita 
vuorotellen vaan järjestyksessä. 

SAKSIEN TEROITUS:
• Saksien keraaminen teroitusura teroittaa sakset ja puhdistaa terien 

epäpuhtaudet. 
• Käytä saksien teroitukseen niille tarkoitettua uraa kahvan reunassa 
• Saksien teroituskulma on vakio 
• Aseta teroitin tasaiselle ja vakaalle alustalle. Pidä tiukasti kiinni 

toisella kädellä teroittimesta ja toisella saksien kahvasta.  
• Työnnä saksien terät keraamisten tankojen molemmin puolin oleviin 

uriin ja työnnä saksia eteenpäin. Sulje sitten sakset vetämällä niitä 
itseäsi kohti ja ulos aukosta. Toista liikettä niin kauan että sakset ovat 
terävät.

• Saksien teroitin sopii sekä oikea- että vasenkätisten saksille. 

PUHDISTUS:  
Puhdista teroitin kostealla liinalla tai pehmeällä siveltimellä. 
Älä huuhtele vedellä. 
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