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Märkus!
Pange tähele! Kui pärast lahtipakkimist on teritusketta keraamilistel varrastel mus-
tad jäljed, siis on noateriti läbinud tootja kvaliteedikontrolli. See ei mõjuta seadme 
tööd.

OBH Nordica noateriti SharpX 
OBH Nordica noateriti SharpX on elektriline noateriti, mis ihub Teie noad teravaks ja 
taastab nende lõikeomadused.
Seadmel on ainulaadne teritusketas, mis pöörleb kiirusega 330 pööret minutis ning 
mille sees teritavad nuga 20 risti asetsevat keraamilist varrast. Keraamilised vardad 
tagavad hoolika ja tõhusa teritamise, vormides noa tera õige nurga all.
20 keraamilise vardaga teritusketas on Rootsi patenteeritud leiutis.
Väga nürid noad võivad vajada tugevamat teritusmeetodit ja seetõttu soovitame 
lasta need spetsialisti juures teritada.

Enne kasutamist
Asetage seade kindlale tasapinnale ja ühendage toitejuhtme pistik pistikupessa.

Noateriti kasutamine
Toitenupule vajutades hakkab ketas pöörlema ja pärast nupu vabastamist lõpetab 
pöörlemise.
Korjake kokku teritamist vajavad noad.
Vajutage vasaku käe pöidlaga toitenupp alla ja hoidke nuga paremas käes. Pange 
tähele! Vigastuste vältimiseks hoidke sõrmed noaterast eemal!
Asetage tera (alustades käepideme juurest) kergelt vajutades ketta sisse ja tõm-
make seda aeglaselt umbes 3–4 sekundi jooksul enda poole. Pärast kolme kuni 
viit korda kontrollige teritustulemust. Korrake, kuni soovitud teravus on saavutatud. 
Vabastage toitenupp.

Parima tulemuse saavutamiseks:
Teritamise ajal hoidke nuga otse ja ÄRGE VAJUTAGE sellele liiga tugevasti. 
Tõmmake see kergelt surudes läbi ketta.

Kui vajutate liiga tugevalt, siis läheb noatera vastu ketta musta serva ja see võib 
terale jäljed jätta. Eriti kehtib see mati teraga nugade puhul.
Pärast teritamist pühkige noatera puhtaks.

Ärge pange kunagi sõrmi pöörlevasse kettasse.

Teritusketas sobib nii roostevabale kui ka süsinikterasele.

Ärge kasutage seadet hambulise teraga nugade teritamiseks.
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Puhastamine
Pühkige korpust niiske lapiga ning seejärel kuivatage.
Teritusketast saab puhastada väikese harjaga (nt hambaharjaga), hoides seda 
vastu pöörlevat ketast.
Kui Te soovite teritit selle sisemusse kogunenud teritustolmust puhastada, siis 
keerake seadme all olev kate lahti ja raputage tolm välja või kasutage tolmuimejat 
tolmu eemaldamiseks teritusava kaudu. Enne katte ära võtmist eemaldage alati 
toitejuhtme pistik pistikupesast!
Pange kate tagasi ja keerake kruvid kinni.

Ohutusnõuded
1. Palun lugege kasutusjuhend enne seadme kasutamist hoolikalt läbi ning hoidke 

see alles.
2. Ühendage seade 230 V vooluvõrku ning kasutage seda ainult kasutusjuhendis 

kirjeldatud eesmärgil.
3. Eemaldage alati toitejuhtme pistik pistikupesast, kui märkate seadme töös 

häireid või kui seade ei ole kasutuses, samuti enne seadme osade vahetamist, 
puhastamist ja hooldust.

4. Ärge kastke seadet vette ega mõnda teise vedelikku.
5. Seade ei ole mõeldud kasutamiseks piiratud füüsiliste, sensoorsete või vaimsete 

võimetega ega väheste kogemuste ja teadmistega isikutele (sealhulgas lapsed), 
välja arvatud juhul, kui nende turvalisuse eest vastutav isik on neile seadme 
kasutamist õpetanud või nad kasutavad seadet järelevalve all.

6. Jälgige, et lapsed ei kasutaks seadet mängimiseks. Lapsed ei oska karta elektri-
seadmetega kaasnevat võimalikku ohtu.

 Juhendage lapsi elektriseadmeid vastutustundlikult käsitsema.
7. Veenduge, et toitejuhe ei ripu üle lauaserva.
8. Ärge asetage seadet pliidiplaadile, lahtisele tulele ega kuumusallikate lähedusse.
9. Ärge jätke töötavat seadet järelevalveta.
10. Olge nugade teritamisel ettevaatlik. Veenduge, et pöörleva terituskettaga puutub 

kokku ainult noa tera.
11. Ärge pange kunagi sõrmi pöörlevasse kettasse.
12. Enne seadme kasutamist veenduge, et seade ise, selle toitejuhe ja pistik on 

vigastusteta. Viga saanud toitejuhe tuleb tootja volitatud hooldustöökojas uue 
originaaljuhtme vastu välja vahetada.

13. Lisakaitseks on soovitatav paigaldada vooluahelasse rikkevoolukaitselüliti 
(RCD), mis ei võimalda lekkevoolul tõusta üle 30 mA. Küsige nõu elektrikult.

14. Seade on mõeldud kasutamiseks ainult koduses majapidamises.
15. Kui seadet kasutatakse ebasihipäraselt või kasutusjuhendit eirates, siis vastutab 

võimalike tagajärgede eest seadme kasutaja ning garantii kaotab kehtivuse.




