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Tisztelt Vásárló! 
Ön az alábbi termékhez jutott hozzá: ABS műanyagból készült, soft kialakítású és csúszásgátló alapzattal ellátott háromfokozatú 
késélező. Csiszolókorongok: gyémántkő a sérült élek javításához és simításához az élezés előtt, a wolfram rozsdamentes korong élezi 
a pengét, és azt élet ismét „V” alakúvá formázza, a kerámia kő pedig kifényesíti a pengét, és elsimít minden felületi egyenetlenséget. 
Karbantartás és tisztítás nedves ronggyal. A csiszolókorongokat nem lehet kicserélni.

Fontos biztonsági utasítások:
Mindig tartsa be az alábbi előírásokat, hogy csökkentse a sérülés és a termék meghibásodásának kockázatát:
1) Olvasson el minden utasítást, mielőtt a késélezőt használatba veszi, és tegye biztonságos helyre ezt az útmutatót, hogy bármikor 

használhassa
2) A termék nem alkalmas arra, hogy gyermekek vagy korlátozott "zikai, szellemi vagy mentális képességű személyek használják. 

Kérjük, tartsa az élezőt gyermekektől távol.
3) Ne élezzen teljesen új késeket.
4) Az élező nem használható kerámiakések, rovátkolt, vagy érzékeny acélpengével rendelkező japán kések élezéséhez.
5) Soha ne húzza végig erővel a kést az élezőn.

Használati útmutató: 
1. Tegye a késélezőt egy stabil asztalra, és élezés közben tartsa erősen a fogantyújánál. Arányos és egyenletes nyomás mellett húzza 

végig a kést néhányszor (pl. ötször) minden nyíláson.
2. Az egyes csiszolókorongoknak a következő funkciója van:
 a) Gyémántfelületű kő: a sérült élek javításához és simításához az élezés előtt 
 b) Wolfram rozsdamentes korong: a penge élezéséhez, és azt él ismét „V” alakúvá formázásához
 c) Kerámiakő, amely fényesíti a pengét, és elsimít minden, az élezés által okozott felületi egyenetlenséget.
3. Az élezés módja:
 a) csak tiszta és száraz pengét élezzen. A kést a nyelénél tartva helyezze az élét az első, 2a csiszolókőhöz, és húzza a kést "noman  

 maga felé. Figyelem: ne mozgassa a kés élét előre-hátra – mindig csak egy irányba húzza.
 b) javasoljuk, hogy ezt minden csiszolókővel legalább ötször ismételje meg, vagy többször, a penge állapotától függően.
 c) az élezés befejezése után tisztítsa meg a kést, mielőtt használja vagy elteszi

Biztonsági $gyelmeztetések:
A magas hőmérséklet hatására károsodhat a termék. Éles fémeszközök használata esetén sérülhet (megkarcolódhat) a műanyag 
soft felszín. Durva és agresszív tisztítószer (pl. maró hatású szer) használata esetén sérülhet a felület. Óvatlan kezelés esetén a termék 
megsérülhet. Ezeknek a „nyomoknak“ nincs hatásuk a termék működésére vagy élettartamára, csupán az esztétikai hatás 
sérül. 

Környezetvédelem:
A termék méretétől függően minden terméken megtalálható a csomagolás, a részelemek és a tartozékok készítéséhez használt anyagok, 
valamint azok újrahasznosításának jele. A termék megfelelő módon történő megsemmisítésével értékes természeti erőforrásokat segít 
megőrizni, és hozzájárul a nem megfelelő hulladék-megsemmisítés által okozott esetleges negatív környezeti és egészségügyi hatások 
megelőzéséhez. További részletekről érdeklődjön a helyi hatóságnál vagy a legközelebbi gyűjtőhelyen. Ezen hulladékfajta nem megfelelő 
módon történő megsemmisítése a helyi előírásokkal összhangban bírsággal sújtható. A műanyag zacskót tegye gyermekektől távol 
fulladás veszélye miatt.

A vásárló tájékoztatást kapott a termék funkciójáról és kezeléséről.


