EDGE

Szanowni Klienci,
przekazujemy Państwu: trzystopniową ostrzałkę do noży wyprodukowaną z tworzywa ABS z delikatną powierzchnią i podstawą
antypoślizgową. Ściernice: kamień diamentowy do naprawy uszkodzonych ostrzy oraz do ich wyrównania przed zaostrzeniem, nierdzewna
ściernica wolframowa pozwala zaostrzyć ostrze i przywrócić mu kształt typu„V“, natomiast kamień ceramiczny poleruje ostrze i wyrównuje
wszelkie nierówności powierzchniowe. Konserwacja i czyszczenie za pomocą wilgotnej ściereczki. Ściernice nie podlegają wymianie.
Istotne wskazówki bezpieczeństwa:
Przestrzegaj zawsze poniższych wskazówek, aby zminimalizować ryzyko obrażeń lub uszkodzenia wyrobu:
1) Przed użyciem ostrzałki do noży przeczytaj wszystkie wskazówki bezpieczeństwa i odłóż tę instrukcję w bezpieczne miejsce do użytku
w przyszłości.
2) Wyrób nie jest przeznaczony do użytku przez dzieci lub osoby o ograniczonych umiejętnościach fizycznych, percepcyjnych lub
umysłowych. Ostrzałkę należy przechowywać z dala od dzieci.
3) Nie próbuj ostrzyć całkowicie nowych noży.
4) Ostrzałka nie jest przeznaczona do ostrzenia noży ceramicznych, ząbkowanych lub bardzo wrażliwych noży japońskich ze stalowymi
ostrzami.
5) Nigdy nie należy przeciągać noża przez ostrzałkę na siłę.
Instrukcja obsługi:
1. Umieść ostrzałkę do noży na stabilnym stole i podczas ostrzenia przytrzymuj ją mocno za rękojeść. Przeciągnij nóż kilkakrotnie przez
każdy otwór naciskając z równomierną siłą (np. 5 razy)
2. Poszczególne ściernice mają następujące funkcje:
a) Diamentowa powierzchnia kamienia: służy do naprawy uszkodzonych ostrzy i ich wyrównania przed ostrzeniem
b) Nierdzewna ściernica wolframowa: służy do zaostrzenia ostrza i przywrócenia mu kształtu typu„V“
c) Kamień ceramiczny poleruje ostrze i wyrównuje wszelkie nierówności powierzchniowe, które mogły powstać w trakcie ostrzenia.
3. Kolejność ostrzenia:
a) Poddawaj ostrzeniu wyłącznie czyste i suche ostrza. Trzymając nóż za rękojeść umieść jego ostrze w pierwszej ściernicy 2a i
pociągnij nóż delikatnie w kierunku siebie. Uwaga: nie przesuwaj ostrza noża do tyłu i do przodu – pociągaj zawsze tylko w
jednym kierunku.
b) Zalecamy powtórzyć tę czynność co najmniej pięć razy w każdej ściernicy lub częściej, w zależności od stanu ostrza.
c) Po zakończeniu ostrzenia przed użyciem lub odłożeniem noża do przechowania należy go oczyścić.
Wskazówki bezpieczeństwa:
Pod wpływem wysokiej temperatury może dojść do uszkodzenia wyrobu. Podczas używania ostrych metalowych narzędzi może dojść
do uszkodzenia (zarysowania) delikatnej plastikowej powierzchni. Stosowanie agresywnych środków czyszczących może spowodować
uszkodzenie powierzchni (np. stosowanie środków żrących). Na skutek nieostrożnego manipulowania wyrobem może dojść do jego
uszkodzenia. Powstałe w ten sposób ślady nie mają jednak żadnego wpływu na funkcjonalność wyrobu ani na jego ogólną
żywotność, dochodzi jedynie do zmiany jego wyglądu.
Ochrona środowiska:
Wszystkie produkty zostały oznaczone symbolami materiałów stosowanych w produkcji opakowań, poszczególnych części i akcesoriów,
jak również symbolami recyklingu. Poprzez prawidłową likwidację tego produktu pomogą Państwo zachować cenne bogactwa naturalne
oraz zapobiec potencjalnym negatywnym wpływom odpadów na środowisko naturalne oraz ludzkie zdrowie, które mogłyby być skutkiem
nieprawidłowego recyklingu odpadów. Szczegółowych informacji udziela najbliższy urząd miasta lub najbliższe zakłady utylizacji. Przy
niewłaściwej likwidacji tego rodzaju odpadu może być zgodnie z lokalnymi przepisami nałożona kara na sprawcę takiego wykroczenia.
Foliową torebkę należy przechowywać poza zasięgiem dzieci, aby nie stwarzać ryzyka uduszenia.
Kupujący zapoznał się z wyżej wymienionymi wskazówkami.

