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Ohutusinfo
Käesoleva teritajaga on võimalik noad ja
tööriistad uskumatult teravaks saada.
Ettevaatust, vältige sisselõikamist.

Üldised ohutusjuhised
HOIATUS! Lugege läbi kõik juhised. Juhiste eiramine võib kaasa tuua
elektrilöögi, tuleõnnetuse ja/või tõsise vigastuse. Nimetus "(elektri)seade"
järgnevas juhendis viitab elektrilisele noa- ja tööriistateritajale.
HOIDKE KÄESOLEV JUHEND ALLES
1) Ohutus töökohal
a) Töökoht peab olema puhas ja hästi valgustatud. Segamini ja
pimedas kohas võib juhtuda õnnetusi.
b) Ärge kasutage seadet plahvatusohtlikus kohas, nt kohas, kus on
tuleohtlikke vedelikke, gaase või tolmu. Elektriseadmed tekitavad
sädemeid, mis võivad süüdata tolmu või auru.
c) Elektriseadme kasutamise ajal hoidke lapsed ja kõrvalised
isikud eemal. Segavad tegurid häirivad tööle keskendumist.
2) Elektriohutus
a) Elektriseadme pistik peab sobima pistikupesasse. Ärge
modifitseerige pistikut. Ärge kasutage pistikuadapterit. Sobiva
pistiku ja pistikupesa kasutamisel on elektrioht väiksem.
b) Vältige kokkupuudet maandatud pindadega, näiteks torude,
radiaatorite, pliitide ja külmikutega. Elektrioht on suurem, kui teie
keha on maandatud.
c) Ärge jätke elektriseadet vihma kätte ega niiskesse kohta. Kui vesi
satub elektriseadme sisse, on elektrioht suurem.
d) Hoidke voolujuhe korras. Ärge kandke seadet ega tõmmake
pistikut pesast juhtmest hoides. Hoidke juhe kuumusest, õlist,
teravatest servadest ja liikuvatest osadest eemal. Katkised või
segamini juhtmed suurendavad elektriohtu.
e) Kasutades elektriseadet õues, kasutage välitingimustesse sobivat
pikendusjuhet. Välitingimustesse sobiv pikendusjuhe aitab vähendada
elektriohtu.
3) Isiklik ohutus
a) Olge valvas, vaadake, mida teete ja toimige mõistlikult, kui
kasutate elektriseadet. Ärge kasutage elektriseadet, kui olete
väsinud või narkootiliste ainete, alkoholi või ravimite mõju all.
Tähelepanematus seadme kasutamisel võib tuua kaasa raske vigastuse.
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b) Kasutage kaitsevahendeid. Kasutage kaitseprille. Kaitsevahendite,
näiteks tolmumaski, libisemiskindlate jalatsite, tugeva peakatte või
kürvaklappide kasutamine aitab vähendada vigastusohtu.
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c) Vältige juhuslikku käivitumist. Enne vooluvõrku ühendamist
kontrollige, et lüliti oleks asendis OFF. Ärge kandke seadet käes,
sõrm lülitil. Ärge ühendage seadet vooluvõrku, kui lüliti on asendis ON.
d) Enne
elektriseadme
sisselülitamist
eemaldage
sellelt
reguleerimis- ja mutrivõtmed. Elektriseadme pöörlevale osale jäetud
reguleer- või mutrivõti võib põhjustada vigastusi.
e) Ärge küünitage end liiga kaugele. Leidke kindel toetuspunkt ja
säilitage tasakaal. Nii säilitate kontrolli ka ootamatus olukorras.
f) Riietuge sobivalt. Ärge kandke avaraid rõivaid ega ehteid. Hoidke
juuksed, riided ja kindad liikuvatest osadest eemal. Avarad
rõivad, ehted ja pikad juuksed võivad jääda liikuvate osade
vahele. Õhuavad on tihti liikuvate osade ees, seega tuleb ka neid vältida.
4) Elektriseadme kasutamine ja hooldus
a) Ärge avaldage elektriseadmele survet. Kasutage tööle vastavat
elektriseadet. Sobiv seade teeb töö ära ettenähtud kiirusel, paremini ja
turvalisemalt.
b) Ärge kasutage elektriseadet, kui selle lüliti ei tööta. Kui seadet ei
saa lüliti abil kontrollida, on see ohtlik ja tuleb parandada.
c) Ühendage pistik vooluvõrgust lahti enne seadme reguleerimist,
tarvikute vahetamist või seadme hoiukohta panemist. Nii on
seadme juhusliku käivitumise oht väiksem.
d) Hoidke elektriseadmeid lastele kättesaamatus kohas. Ärge
lubage seadet kasutada isikutel, kes pole seadme või
kasutusjuhendiga tutvunud.
e) Hooldage elektriseadet. Kontrollige, kas liikuvad osad on
joondatud, ega osad pole purunenud ega ole teisi seadme tööd
mõjutavaid probleeme. Kui seade on katki, laske see enne
kasutamist parandada. Halvasti hooldatud seade põhjustab õnnetusi.
f) Hoidke lõikeriistad teravad ja puhtad. Korrektselt hooldatud, terava
servaga lõikeriistad jäävad harvem kinni ning neid on kergem kontrollida.
g) Kasutage elektriseadet, selle tarvikuid ja linte jne. vastavalt
käesolevale juhendile ja konkreetse elektriseadme jaoks
ettenähtud viisil, arvestades töötingimusi ja tehtavat tööd. Seadme
mittesihipärane kasutamine võib põhjustada ohtliku olukorra.
5) Teenindus
a) Laske elektriseadet hooldada kvalifitseeritud remonditehnikul,
kasutades ainult originaalvaruosi. Nii tagate elektriseadme hea
hoolduse.
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Eriohutusjuhised
• Hoidke seadet isolatsiooniga haardepindadest, sest töö käigus võib
abrasiivlint puutuda kokku juhtmega. Kui seadme metallosad puutuvad
kokku voolu all juhtmega, on nad ka ise voolu all ja tekitavad kasutajale
elektrilöögi.
• Hoidke tööriista alati kindlalt käes.
• Töö kinnitamiseks ja toetamiseks kindlale alusele kasutage
kruustange vm vahendeid. Kui hoiate teritatavat tööriista käes või vastu
keha, on see ebastabiilne ja kontroll võib kaduda.
• HOIATUS! Kasutage ALATI korralikke kaitseprille. Igapäevased prillid EI
OLE kaitseprillid. Samuti kasutage näo- või tolmumaski, kui töö on tolmune.
KASUTAGE ALATI STANDARDITELE VASTAVAID KAITSEVAHENDEID:
• silmade,
• kõrvade,
• hingamisteede kaitseks.
• HOIATUS! Poleerimisel, saagimisel, lihvimisel, puurimisel ja teiste
tööde käigus tekkiv tolm võib sisaldada keemilisi aineid, mis
põhjustavad vähki, sünnidefekte vm kahju. Sellised kemikaalid on
näiteks:
• plii - pliid sisaldavatest värvidest,
• kristalliline ränidioksiid tellistest ja tsemendist jms toodetest ning
• arseen ja kroom keemiliselt töödeldud puidust.
Riski suurus sõltub sellest, kui tihti sellist tööd teete. Kemikaaliohu
vähendamiseks töötage õhutatud ruumis ja kasutage korralikke
kaitsevahendeid, nt spetsiaalselt mikroskoopiliste osakeste filtreerimiseks
mõeldud tolmumaske.
• Vältige pikemat kokkupuudet elektriseadmega poleerimisel,
saagimisel, lihvimisel, puurimisel jms tegevuste käigus tekkiva
tolmuga. Kandke vastavates kohtades kaitseriietust ja peske
katmata kohti seebi ja veega. Kui tolm satub suhu, silma või jääb
pikemalt nahale, võivad ohtlikud kemikaalid imenduda.
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• HOIATUS! Käesoleva tööriista kasutamisel võib tekkida ja/või levida tolmu,
mis võib põhjustada tõsiseid ja püsivaid hingamisteede vigastusi või muud
kahju. Kasutage alati tolmumaske. Suunake osakesed näost ja kehast eemale.
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• ETTEVAATUST: Kandke töö ajal sobivaid kõrvaklappe. Teatud
tingimustel ja pika kasutamise korral võib käesoleva toote müra
põhjustada kuulmislangust.
OHUTUSJUHISED — DEFINITSIOONID
Tähtis on, et loeksite käesoleva kasutusjuhendi läbi ja mõistaksite selle sisu.
Selles sisalduva teabe eesmärk on kaitsta TEIE TURVALISUST ja VÄLTIDA
PROBLEEME. Alltoodud sümbolid tähistavad järgmist:
• OHTLIK: Näitab eriti ohtlikku olukorda, mis võib kaasa tuua surma või
tõsise vigastuse.
• HOIATUS: Näitab potentsiaalselt ohtlikku olukorda, mis võib kaasa tuua
surma või tõsise vigastuse.
• ETTEVAATUST: Näitab potentsiaalselt ohtlikku olukorda, mis võib kaasa
tuua kergema või mõõduka vigastuse.
ETTEVAATUST: Kui see on ilma ohukolmnurga sümbolita, näitab
potentsiaalselt ohtlikku olukorda, millega võib kaasneda varaline kahju.
Seadme andmesildil võivad esineda järgmised sümbolid.
V.................. volt

A .............amper

Hz................ herts

W ............vatt

min .............. minut
............. alalisvool
................ Class II seade

• ................ hoiatussümbol

...........vahelduvvool
no............kiirus tühikäigul
...........maandusklemm
rpm .........pööret minutis

Mootor
Kontrollige, et teie voolupinge vastab andmesildil märgitule. 120 volti AC
tähendab, et tööriista saab kasutada standardse 60Hz vooluga. Ärge kasutage
alalisvooluseadmeid vahelduvvooluga. 120 volti AC/DC tähendab, et
tööriista saab kasutada standardse 60Hz vahelduv- või alalisvooluga. Vajalik
info on olemas andmesildil. Madalam pinge põhjustab võimsuse languse ja
võib kaasa tuua ülekuumenemise.
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Pikendusjuhtmed
Pikendusjuhtme kasutamisel veenduge, et see sobib teie seadmega. Sobimatu
juhtme kasutamisel võib tekkida pinge langus, mistõttu väheneb võimsus ja
võib tekkida ülekuumenemine. Järgnevas tabelis on näidatud pikendusjuhtme
nõutavad omadused, vastavalt pikkusele ja andmesildil näidatud ampritele.

HOIDKE KÄESOLEV JUHEND ALLES
Juhtme miinimumnumber
Volti
120V

Juhtme kogupikkus
0–7,6m

240V

0-15,2m

Amprid

15,2–
30,4m

15,230,4m
30,4–
60,9m

30,445,7m
60,9–
91,4m

Ameerika juhtmemõõdud

Kuni

Üle

7,6-15,2m

0

6

18

16

16

14

6

10

18

16

14

12

10

12

16

16

14

12

12

16

14

12

Pole soovitatav
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Noa- ja tööriistateritaja
tutvustus
Terituskassett
Kiirlukuga
lindipingutaja

Käepide

Juhe

3 asendiga
toitelüliti
Teritamine - kohene

Abrasiivlindid —
P80 Jäme (roheline)
P220 Keskmine
(punane)
6000 Peen (lilla)

Lindi asendi
reguleerimisnupp

Terituskasseti
vabastusklahv —
masina esiküljel

Lihvimine — sisse

Teritusnurga hoidja matkanoale (50°) sisaldab sakilise
servaga noa ja kääride
teritamiseks vajalikke detaile,
mis tagavad tera õige asetuse

välja

Teritusnurga
hoidja
kööginoale
(40°)

Work Sharp Noa- ja tööriistateritaja
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Noa- ja tööriistateritaja
töökorda seadmine

1. samm
Lükake terituskasseti
vabastusklahvi, nagu
näidatud, et keerata
terituskassett
"parkimisasendist"
välja.

Seejärel keerake kassett teritusasendisse (teritamine, A)
või lihvimisasendisse (lihvimine, B)

(A) Teritamine

(B) Lihvimine

Kasutusjuhend
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2. samm

4

Paigaldage soovitud lint.

Lindi valimise juhised
Jäme

P80 GREEN

Keskmin
P220 RED
e
Peen 6000 PURPLE

tööriistade lihvimiseks ja teritamiseks
nugade ja kääride teritamiseks
nugade viimistlemiseks

Need abrasiivlindid on väga pika kasutuseaga ja vastavad teie
teritusvajadustele. Lindid peavad vastu uskumatult kaua.
Lükake pingutaja alla ja
keerake ¼ pööret
paremale, et see
lukustuks.

Tsentreerige lint
kolmele
rattale.

Keerake pingutajat ¼ pööret
vasakule, et see vabastada.

MÄRKUS: Terituskassetil
oleva punase nupuga saab
lindijooksu reguleerida. Lint
peab olema kõigil kolmel
rihmarattal keskel.

Abrasiivlindid on saadaval www.worksharptools.com
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Noa ehitus

3

Tera
E
A

B
C

Käepide
F
D G

A. Tipp........................Noatera ots, (läbi) torkamiseks

B. Ots..........................Tera esimene kolmandik (ligikaudu),
mida kasutatakse väikeseks või peentööks
C. Tera serv................Noa lõikepind, mis ulatub tipust kannani

D. Kand......................Tera tagumine osa, kasutatakse lõikamisel,
kui töö nõuab rohkem jõudu
E. Selg.........................Tera ülemine, paksem osa, mis annab
raskust ja jõudu
F. Tugi.........................Jäme metallist osa, ühendab käepidet
ja tera, annab kaalu ja hoiab tasakaalu ning
hoiab ära kasutaja käe libisemise tera vastu
G.Sõrmekaitse.....Toe osa, väldib kasutaja käe libisemist tera vastu

Nüüd olete valmis
teritama/lihvima.

Kasutusjuhend
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Kööginoa teritamine

Sileda servaga kööginoad
1. samm
Lint: P220 RED

Lükake kööginoa teritusnurga hoidja
terituskassetile
teritusasendis A.
Vaade eest:
Teritusnurga
hoidja paigal

MÄRKUS: Õige noateritusasend: tera on vastu
hoidja välimist serva. Pange noatera
nurgahoidjasse, külg kindlalt vastu hoidja pilu
välimist serva. Sisestage noatera kuni
sõrmekaitseni.

VIHJE: Hoidke
tera vastu teritusnurga hoidja
serva, vt joonis.

2. samm
Kui nuga on teritusnurga hoidjas, vajutage
toitelülitit ja tõmmake
nuga otse ja ühtlaselt
läbi hoidja, toest tera
tipuni.
20 cm pika noa puhul läheb ühe tõmbe
kohta 2 sekundit.

Pealtvaade

Work Sharp Noa- ja tööriistateritaja

12

3. samm
Korrake 2. sammu,
vastu nurgahoidja
vasakut serva.
Korrake samme 2
ja 3 viis korda
ühe külje kohta
(kokku 10 tõmmet)
Nüüd on nuga nii terav, et saab tomatit lõigata.
Kui soovite, võite jätkata lilla lindiga 6000 ja saate
noaserva veelgi teravamaks!

4. samm
Lint: 6000 PURPLE

Eemaldage punane lint, paigaldage lilla lint.
Viimistlege teritus. Korrake samme 2 ja 3 vaheldumisi
sama arv kordi, kuni kogu nuga on üle teritatud (5
tõmmet kummalegi küljele, kokku 10 tõmmet).
MÄRKUS: Korduvteritamisel kasutage punast linti, 1 kuni 2
tõmmet kummalegi küljele, seejärel lillat linti, 5
viimistlustõmmet kummalegi küljele.

TERITAMINE
P220

KORDUVTERITAMINE
P220

PUNANE

6000
LILLA

PUNANE

6000
LILLA

×
10

×
10

×
2

×
10

Kasutusjuhend
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Matkanoa teritamine

Taskunoad, jahinoad, kombineeritud teraga
noad, fileerimisnoad jne.
1. samm
Lint: P220 RED

Paigaldage punane lint.
Lükake matkanoa
teritusnurga hoidja
terituskassetile
asendis A.

Vaade eest:
Teritusnurga
hoidja paigal

MÄRKUS: Õige noateritusasend: tera on
vastu teritusnurga hoidja välimist serva.
Pange noatera hoidjasse nii, et tera külg on
kindlalt vastu pilu välimist serva. Sisestage
noatera kuni sõrmekaitseni. Kui noatera on
osaliselt sakiline, sisestage esimese sakini.

VIHJE: Hoidke
tera vastu
nurgahoidja
välisserva, vt
joonist.

2. samm
Kui nuga on
hoidjas, vajutage
toitelülitit.
Tõmmake nuga
otse ja kindla
liigutusega läbi
teritusnurga
hoidja.
10 cm pika noa puhul läheb ühe tõmbe
kohta 1 sekund.

Pealtvaade

Work Sharp Noa- ja tööriistateritaja

14

3. samm
Korrake 2.
sammu,
vastu hoidja
vasakut külge.

Korrake samme 2 ja 3, viis korda
kummalegi küljele (kokku 10
tõmmet).

Pealtvaade

Nüüd on nuga nii terav, et sellega saab köie läbi lõigata.
Kui soovite, võite jätkata lilla lindiga 6000 ja
viimistleda noaserva veelgi teravamaks!

4. samm
Lint: 6000 PURPLE

Eemaldage punane lint, paigaldage lilla lint. Viimistlege teritus.
Korrake samme 2 ja 3 vaheldumisi ühe palju, kuni kogu nuga on
üle viimistletud (5 tõmmet kummalegi külje, kokku 10 tõmmet).
MÄRKUS: Korduvteritamisel kasutage punast linti, 1 kuni 2
tõmmet kummalegi küljele, seejärel lillat linti, 5 tõmmet
kummalegi küljele.

TERITAMINE
P220

KORDUVTERITAMINE
P220

PUNANE

6000
LILLA

PUNANE

6000
LILLA

×
10

×
10

×
2

×
10

Kasutusjuhend
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Sakilise teraga noa teritamine

MÄRKUS: Sakilise teraga nugadel on üks külg lame ja teine kaldservaga; teritage WS noa- ja tööriistateritajaga ainult lamedat külge.

Lame külg

Kaldservaga külg

1. samm
Lint: 6000 PURPLE

Paigaldage lilla lint; paigaldage matkanoa
teritusnurga hoidja (sellel on ka sakilise tera hoidja).

2. samm
Pange tera
lame külg
vastu sakilise
tera hoidjat
kuni käepidemeni.
Vajutage toitelülitit;
tõmmake nuga kindlalt üle lindi,
käepidemetoest kuni tera tipuni;
20-cm pikkuse noa puhul võtab
see 2 sekundit.
MÄRKUS: õige asend sakilise tera puhul: hoidke sakilist tera kaldu (lindi
paremal küljel), vastasel juhul võite lindi läbi lõigata.
Korrake 2 kuni 3 korda.

Work Sharp Noa- ja tööriistateritaja
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Osaliselt sakilise
noa teritamine

1. samm
Tera sileda servaga
osal järgige sileda
teraga noa teritamise
juhiseid, kasutage
matkanoa teritusnurga hoidjat.

Tera selle osa teritamiseks
kasutage matkanoa
teritusnurga hoidjat.

2. samm
Tera sakilise osa
teritamiseks järgige
sakilise noa teritamise
juhiseid; kasutage
matkanoa teritusnurga hoidjat.

Tera selle osa teritamiseks
kasutage sakilise noa
hoidjat.

Kasutusjuhend
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Nahastuskonksuga jahinoa ja
nõgusa teraga noa teritamine

1. samm
Tera standardse osa teritamiseks järgige sileda teraga noa
teritamise juhiseid; kasutage matkanoa teritusnurga hoidjat.

2. samm
Lint: 6000 PURPLE

Nahastuskonksu teritamiseks eemaldage teritusnurga hoidja;
paigaldage lilla lint.

3. samm
Seadke konksukaar
lindi paremale küljele;
nii et lint kohandub
terakaare järgi.
Vajutage toitelülitit;
viimistlege 2-4
sekundit.

4. samm
Korrake sama
konksu teise
küljega.

MÄRKUS: Kasutage ainult
lindi langevat (parempoolset) osa, muidu
lõikate lindi läbi.

17
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Ühepoolse kaldega noa /
fileerimisnoa teritamine

1. samm
Lint: P220 RED

Tera kaldservaga külje teritamiseks järgige sileda
teraga noa teritamise juhiseid; kasutage matkanoa
teritusnurga hoidjat ja punast linti P220. Jätkake, kuni
lamedale küljele tekib kerge kraat (tavaliselt 5
tõmmet).

2. samm
Lint: 6000 PURPLE

Paigaldage lilla lint ja teritage üle tera
kaldservaga osa; kasutage jätkuvalt
matkanoa teritusnurga hoidjat.

3. samm
Teritage üle tera lame osa, kasutades sakilise tera
hoidjat; kasutage jätkuvalt matkanoa teritusnurga
hoidjat.
VIHJE: Parima tulemuse
saavutamiseks tuleb protsessi
korrata, teritada vaheldumisi
kaldservaga külge ja viimistleda
lame külg (nii ei jää kraate).

Kasutusjuhend
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Kääride teritamine

MÄRKUS: Kääridel teritage ainult kaldservaga külge. Kui
märgistate kaldserva eelnevalt musta markeriga, on paremini
näha, kas lõikeserv on teritatud.

1. samm
Lint: P220 RED

Paigaldage punane lint P220
ja matkanoa teritusnurga
hoidja (koos käärihoidjaga).

Teritamise ajal
hoidke kääre
avatult, nagu
joonisel näidatud.

2. samm
Tõmmake käärid
kindla liigutusega
läbi teritusnurga
hoidja kogu tera
pikkuses.
MÄRKUS: Õige kääride teritamise
asend: Pange kääritera nurgahoidja
pilusse alates kinnituskohast.
Magnet hoiab teritamise ajal
tera ühtlaselt ja stabiilsena.

3. samm
Korrake sammu 2 umbes 5 korda või kuni
must markerijälg on lõikeservalt kadunud.

4. samm
Korrake samme 1 kuni 3 kääride teise
teraga. Proovige lõigata, vajadusel
korrake teritamist.

Kääride
hoidja

Magnet

Work Sharp Noa- ja tööriistateritaja
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Tööriistade teritamine

Labidad, kõplad, kirved, kirkad ja teised
lõikeservaga tööriistad
MÄRKUS: Sellised tööriistad ei vaja teritamist kindla nurga all,
laske lihtsalt lindil kohanduda vastavalt tööriista servale. Kui
tööriista serv on tugevalt kahjustatud, võtab selle taastamine
kaua aega.

1. samm
Lint: P80 GREEN

Eemaldage teritusnurga hoidja,
paigaldage roheline
lint; seadke
terituskassett
lihvimisasendisse B.

2. samm
Kinnitage
teritatav
tööriist kindlalt
kruustangide
vahele.
Vajutage toitelülitit; lihvige
tööriista serva, kuni
olete selle teravusega rahul.

Kasutusjuhend

12

Tööriistade teritamine
Oksalõikurid, -käärid ja teised seda tüüpi
lõikeriistad

MÄRKUS: Neil tööriistadel on tavaliselt üks terav kaldservaga tera.
Teritage AINULT kaldservaga tera. Need tööriistad ei vaja teritamist
kindla nurga all, laske lindil kohanduda vastavalt tööriista servale.

1. samm
Lint: P220 RED

Eemaldage teritusnurga hoidja, paigaldage
punane lint; seadke terituskassett
lihvimisasendisse B.

2. samm
Kinnitage
oksakäärid
kruustangide
vahele.

MÄRKUS: Mõnede tööriistade puhul
tuleb tera panna läbi lihvimisraami
(nagu näidatud), et lint pääseks lõiketerani.
Korrake 2-4 tõmmet või kuni olete teravusega rahul.
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Tööriistade teritamine
Muruniiduki terad, sirged
ja kumerad (multšimis-) terad

MÄRKUS: Muruniiduki terad ei vaja teritamist kindla nurga all,
laske lihtsalt lindil kohanduda vastavalt tööriista servale, olgu see
sirge või kumer.

1. samm
Eemaldage tera niidukist
vastavalt tootja
juhendile; kinnitage tera
kruustangide vahele.

2. samm
Lint: P80 GREEN

Eemaldage teritusnurga
hoidja, paigaldage
roheline lint; seadke
terituskassett lihvimisasendisse B ja lihvige,
kuni olete teravusega
rahul.

3. samm
Vabastage tera kruustangide vahelt,
keerake 1800 ja teritage teist külge.

4. samm
Tasakaalustage tera vastavalt tootja juhendile
ja paigaldage tagasi niidukisse, järgides tootja
juhiseid.

Kasutusjuhend
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Lihvimine, poleerimine,
kraadi eemaldamine

WS noa- ja
tööriistateritaja on ideaalne
käsilihvija väiketöödeks,
kraatide eemaldamisest
poleerimiseni. Pidage meeles,
et tööriist pole mõeldud
pikaajaliseks kasutamiseks;
ärge kasutage seda rohkem kui
20 minutit ühes tunnis.

• Torudelt kraadi eemaldamine
• Metalli lihvimine
• Plasti lihvimine
• Puu lihvimine
• Autotööd
• Erinevate
detailide
lihvimine
Lint: P80 GREEN

Lihvimisasend B

Garantii
Garantii kõigile WORK SHARPTM komponentidele 1 aasta; v.a. abrasiivlindid.
Garantii ei kehti tööstusliku kasutamise puhul.
Täitke garantii registreerimise ankeet ja saatke
WORK SHARP™ aadressil või registreerige internetis:
Darex LLC
WORK SHARP™
210 E. Hersey St.
Ashland, OR 97520 USA
www.worksharptools.com

