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TEKNISET TIEDOT 
Moottori 65 W 

Vapaat kierrokset 6700 RPM 

Laikan halkaisija 51 MM 

Poran maks. halkaisija 13 MM 

Poran min. halkaisija 3 MM 

 

Säilytä nämä käyttöohjeet 

Käyttöohjeesta löydät tarvittavat turvallisuusohjeet ja varotoimenpiteet, asennusohjeet, purku- ja huolto-ohjeet, 

osaluettelon ja varaosakaavion. Säilytä tämä käyttöohje luotettavassa ja kuivassa paikassa tulevaa tarvetta varten. 

 

Turvatoimenpiteet ja varoitukset 

Sähkölaitteita käytettäessä on noudatettava perusvarotoimenpiteitä mukaan lukien seuraavat asiat: 

Irrota virransyötöstä ennen käynnistämistä, osien irrottamista tai puhdistamista. 

Älä upota virtajohtoa, virtapistoketta tai itse laitetta veteen tai nesteeseen sähköiskujen välttämiseksi. 

Rajoita vahingossa tapahtuvan käynnistämisen vaaraa varmistamalla, että virtakytkin on pois päältä ennen laitteen 

kytkemistä virransyöttöön. 

 

* Älä käytä laitetta, jos sen virtajohto tai virtapistoke on vaurioitunut, jos laitteessa on havaittu käyttöhäiriöitä tai 

jos laite on pudonnut tai vahingoittunut millä tahansa tavalla. 

* Tarkasta viallisten osien varalta ennen käyttöä. Vaurioituneet osat on korjattava tai vaihdettava. 

* Älä käytä vaarallisissa, kosteissa tai märissä olosuhteissa. 

* Pidä työskentelyalue hyvin valaistuna. 

* Älä anna virtajohdon roikkua pöydän reunan tai tason yli tai koskettaa kuumiin pintoihin. 

* Älä käytä laitetta muulla, kuin sille tarkoitetulla tavalla. 

* Älä jätä käynnissä olevaa teroituslaikkaa ilman valvontaa. 

* Pidä kaikki sivulliset ja lapset turvallisella etäisyydellä työalueelta. 

* Hionnasta syntyy kipinöitä, joten pidä aina syttyvät aineet ja materiaalit etäällä. 

* Älä koskaan koske liikkuvaan teroituslaikkaan. 

* Moottori on tarkoitettu jaksottaiseen, maks. 15 minuutin jatkuvaan käyttöön. 

* Älä kiinnitä moduuleja teroituslaikan liikkuessa. 

* Älä käytä teroituslaikkaa, ellei moduulia ole asennettu. 

* Sammuta laite, irrota se virransyötöstä ja anna teroituslaikan pysähtyä, ennen moduulin irrottamista 

 

KÄYTTÄJÄN VAROTOIMENPITEET 

Älä käytä löysää vaatetusta, käsineitä, solmioita, sormuksia, rannekoruja, tai muita koruja, jotka voivat takertua 

pyöriviin osiin. 

Suosittelemme käyttämään luistamattomia kenkiä. 

Käytä hiussuojaa pitkien hiuksien peittämiseksi. 

Suosittelemme kuulosuojaimien ja käsineiden käyttämistä. 

Käytä aina suojalaseja. Huomautus: Tavalliset silmälasit kestävät vain heikkoja iskuja, ne EIVÄT ole suojalaseja. 

Käytä kasvo- tai pölysuojusta pölyisissä olosuhteissa. 
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HOITO JA PUHDISTUS 

Irrota virtajohto pistorasiasta ennen puhdistusta. 

Pidä kuivana ja puhtaana öljystä ja rasvasta. 

Säilytettävä kuivassa tilassa. 

 

Teroittaa kaikki 3 MM - 13 MM suurnopeuksiset teräsporanterät 

Ainutlaatuinen “True Point” -toiminto varmistaa tarkan viimeistelyn 

Paikantaa tarkasti suurnopeuksiset teräsporanterät oikean teroituskulman varmistamiseksi 

Teroittaa vaurioituneet poranterät uudestaan 

 

HSS-PORANTERIEN TEROITUS 

1. Työnnä suurnopeuksiselle teräsporanterälle merkitty moduuli käyttölaitteeseen. 

2. Irrota kiinnike kiinnikepidikkeestä ja asenna teroitettava poranterä (1a). Kiristä poranterä tiukkaan niin, ettei se 

liiku. 

3. Sijoita kiinnike poranterällä asetusuraan ja laske se sivulla olevien urien kanssa oikeaan asentoon (1b). 

Suurnopeuksinen teräsporanterän teroitin 

HSS-PORANTERIEN TEROITTAMINEN 
Puristin 

HSS-poranterät 

“V”-ohjain 

Maks. poranterän halkaisija: 13mm Maks. poranterän halkaisija: 13mm 

Min. poranterän halkaisija: 3mm 

“True Point” -

toiminto teroittaa 

tarkasti oikeaan 

kulmaan 
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4. Liikuta poranterää eteenpäin ja ylös niin, että se on “V”-ohjaimessa ja koskettaa metallin päätypysäyttimeen 

(1c). 

5. Kierrä poranterää, kunnes V-ohjain putoaa sen päälle (1c)-kaikkien neljän poranterän kulmaa tulee nyt koskettaa 

V-ohjaimen laitoihin. 

6. Varmista, että poranterä ja pidike ovat kunnolla asetusurassa. Kun poranterä on tässä asennossa, kiristä 

kiinnitysrengas (1d). 

7. Nosta “V”-ohjainta ylös ja poista kiinnike ja poranterä. 

8. Liikuta kiinnikkeen pidikettä laidasta laitaan, pitämällä sitä sormitiukkuudella (1f). 

9. Kytke tehoyksikkö päälle. 

10. Liikuta kiinnikkeen pidikettä laidasta laitaan, pitämällä sitä sormitiukkuudella (1f). 

11. Poista poranterä ja kiinnike ja käännä ne ympäri (1g). Toista nro.11. 

12. Tarkasta, että molemman puolen etureunat ovat yhtä terävät. Niiden tulee kohdata tarkasti keskellä, kuten kuvassa 

(1h), ei (1i). 

13. Sammuta tehoyksikkö. Varmista, että teroituslaikka on täysin pysähtynyt ennen moduulin irrottamista. 

 

HSS-PORANTERIEN KIINNITYS ∮ 3 MM -∮ 13 MM 

1. HSS-poranterien kiinnitys ∮ 3 MM -∮ 13 MM Katso kuva alla. 

 

Nouseva puoli ylöspäin ja HSS-poranterien tasainen laita. 

2. HSS-poranterien kiinnitys ∮ 3 MM -∮ 13 MM Katso kuva alla. 

 

 

Löysää lukkomutteria ja kierrä lukkomutteria ja kiinnikettä ympäri 180°, jolloin nouseva puoli on alaspäin. Ts. 

poranterien teroitus sivusuunnassa. 
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Teroittaa kaikki suorateräiset veitset ja sakset. 

Ainutlaatuinen yläosa veitsien teroitukseen. 

Tarkka kulmaura saksien teroittamiseen. 

 

VEITSIEN TEROITUS 

1. Työnnä moduuli, merkitty veitsen ja saksien teroituslaite, tehoyksikköön. 

2. Kytke tehoyksikkö päälle. 

3. Pidä veitseä kahva itseesi päin ja työnnä terän kahvapää ohjausuraan (2a). 

4. Kun terä koskettaa teroituslaikkaan, vedä sitä painamalla kevyesti laikkaa vasten kärkeen saakka ja poista se. 

Älä paina voimakkaasti (2b). 

5. Työnnä terän toinen puoli toiseen yläohjausuraan (2c) ja toista #4. 

6. Toista molemman puolen teroitus, kunnes puhdas, terävä terä saadaan. 

7. Sammuta tehoyksikkö. Varmista, että teroituslaikka on täysin pysähtynyt ennen moduulin irrottamista. 

  

Vetisien ja saksien teroitin 

Veitsen teroitusurat 

 

Veitsen teroitusurat 

Saksien teroitusurat 

VEITSIEN TEROITUS 

SAKSIEN TEROITUS 

Tämä moduuli sopii 

vain suorateräisille, 

kotitalousveitsille ja 

saksille. 

 

Älä teroita 

hammastettuja 

veitsen teriä. 
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SAKSIEN TEROITUS 

1. Työnnä moduuli, merkitty veitsen ja saksien teroituslaite, tehoyksikköön. 

2. Kytke tehoyksikkö päälle. 

3. Avaa sakset kokonaan. 

4. Työnnä ensimmäinen saksen terä etuohjausuran (2d) läpi - pidä saksien nivel ja toinen terä oikealla puolella. 

5. Vedä terää teroituslaikalla nivelestä kärkeen. Paina kevyesti ja tasaisesti, älä paina liian voimakkaasti (2e). 

6. Poista ja käännä sakset toisen terän teroittamiseksi (2f)-pidä nivel oikealla ja teroita nivelestä kärkeen 

7. Toista tarvittaessa, kunnes puhdas, terävä terä saadaan. 

8. Sammuta tehoyksikkö. Varmista, että teroituslaikka on täysin pysähtynyt ennen moduulin irrottamista. 

 

 

Teroittaa enintään 51 mm levyiset taltat ja höylänterät 

Säädettävä teroituskulma 20°- 40° 

Voimakas magneetti pitää terän paikallaan 

Suojakilpi turvallisuuden parantamiseksi 

  

Taltan ja höylänterän teroituslaite 

TALTTOJEN JA HÖYLÄNTERIEN TEROITUS 
Suojakilpi turvallisuuden parantamiseksi 

Voimakas magneetti pitää terän paikallaan 

Säädettävä teroituskulma 20°- 40° 

Pienen taltan ohjain 
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TERIEN TEROITUS 

 

1. Työnnä taltan ja höylänterän teroituslaite tehoyksikköön. 

2. Sijoita terä levyn takahuulta vasten (3a). Magneetti auttaa terän pitämisessä paikallaan. 

3. Teroituskulman on vastattava terän kulmaa. Säädä tarvittaessa. 

4. Kulman muuttamiseksi, löysää kulman säätönuppia (3c), säädä levyn kulma, kiristä nuppi. 

5. Varmista, että terä koskettaa teroituslaikkaan ja kytke tehoyksikkö päälle. 

6. Työnnä terää ja levyä kevyesti painamalla edestakaisin teroituslaikalla tasaisella liikkeellä (3d). Älä pidä terää 

paikallaan, tämä johtaa epätasaiseen teroitukseen. 

7. Säädä terää alaspäin levyllä asteittain teroituksen aikana (3e). Älä paina voimakkaasti - teroita asteittain, 

toistamalla vaiheet. 

8. Poista terä ja varmista, että viistereuna ja kärki on teroitettu tasaisesti. Jos ei, säädä teroituskulmaa. On tärkeää, 

että teroituskulma vastaa terän viistekulmaa. Näin vältetään metallin turhaa poistamista ja höylänterä säilyttää 

optimaalisen lastuamiskulman (3f). 

9. Kun kapeita talttoja teroitetaan, sijoita pienen taltan ohjain levyn päälle välikkeeksi ja teroita kuten edellä on 

kuvattu (3g). 

10. Sammuta tehoyksikkö. Varmista, että teroituslaikka on täysin pysähtynyt ennen moduulin irrottamista. 

11. Suosittelemme, että terän kärki viimeistellään kovasimella. 

 

 

▲ HUOMIO: 

Irrota seuraavat varusteet, kun konetta ei käytetä: 

Poran kiinnitysistukka, 

Saksien kiinnityshylly, 

Höylänterän pidike 


