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Vážený zákazník, 

do rúk sa vám dostáva: 3-stupňová brúska na nože vyrobená z ABS plastov so soft úpravou a protišmykovou základňou. Brúsne kotúče: 
diamantový kameň na opravy poškodených čepelí a zarovnanie pred ich ostrením, volfrámový antikorový kotúč zostruje čepeľ a obnoví 
ostrie do tvaru „V“ a keramický kameň leští čepeľ a vyrovnáva všetky povrchové nerovnosti. Údržba a čistenie vlhčenou handričkou. Nie je 
možné vymeniť brúsne kotúče.

Dôležité bezpečnostné pokyny:

Vždy dodržiavajte tieto opatrenia, aby sa minimalizovalo riziko zranenia alebo poškodenia výrobkov:
1) Prečítajte si všetky pokyny pred použitím brúsky na nože a tento návod si uložte na bezpečnom mieste, aby ste ho mohli vždy využiť.
2) Výrobok nie je určený na to, aby ho používali deti alebo osoby s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi 

schopnosťami. Prosím, majte brúsku mimo dosahu detí.
3) Nesnažte sa ostriť úplne nové nože.
4) Brúska nie je vhodná na ostrenie keramických nožov, vrúbkovaných alebo veľmi citlivých japonských s oceľovými čepeľami.
5) Nikdy neťahajte nôž cez brúsku silou.

Návod na použitie: 

1. Položte brúsku na nože na pevný stôl a držte ju pevne za rukoväť pri ostrení. Preťahujte nôž primeraným a rovnakým tlakom každým 
otvorom niekoľkokrát. (napr. 5-krát)

2. Jednotlivé brúsne kotúče majú nasledujúce funkcie:
 a) Diamantový povrch kameňa: na opravy poškodených čepelí a zarovnanie pred ich ostrením.
 b) Volfrámový antikorový kotúč: na zostrenie čepelí a obnovenie ostria do tvaru „V“.
 c) Keramický kameň, ktorý leští čepeľ a vyrovnáva všetky povrchové nerovnosti, ktoré mohli byť spôsobené postupom ostrenia.
3.  Postup pri brúsení:
 a) ostrite iba čisté a suché čepele. Umiestnite ostrie noža pri držaní za rukoväť noža k prvému brúsnemu kameňu 2a a ťahajte nôž   

 jemne smerom k sebe. Pozor: nepohybujte čepeľou noža dozadu a dopredu – vždy ťahajte iba jedným smerom.
 b) odporúčame opakovať tento postup aspoň päťkrát, pre každý brúsny kameň brúsky alebo častejšie, v závislosti od stavu čepele.
 c) po dokončení brúsenia očistite nôž pred jeho použitím alebo uskladnením.

Bezpečnostné upozornenia:

Vplyvom vysokej teploty môže dôjsť k poškodeniu výrobku. Pri použití ostrých kovových nástrojov môže dôjsť k poškodeniu (poškriabaniu) 
plastového soft povrchu. Pri použití drsných a agresívnych čistiacich prostriedkov môže dôjsť k poškodeniu povrchu (napr. žieravé 
prostriedky). Pri neopatrnej manipulácii môže dôjsť k poškodeniu výrobku. Tieto „stopy“ nemajú žiadny vplyv na funkčnosť 

výrobku ani celkovú životnosť, iba je narušený esteticky vzhľad. 

Ekológia:

Podľa veľkosti produktu sú na všetkých výrobkoch vytlačené znaky materiálov použitých na výrobu balenia, komponentov a príslušenstva, 
ako aj ich recyklácie. Správnou likvidáciou tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych 
negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov. Ďalšie podrobnosti si 
vyžiadajte od miestneho úradu alebo najbližšieho zberného miesta. Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu môžu byť v súlade  
s národnými predpismi udelené pokuty. Igelitové vrecko odkladajte mimo dosahu deti, nebezpečenstvo udusenia sa.

Kupujúci bol oboznámený s funkciou a so zaobchádzaním s výrobkom.


