
HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Professional
Diamond Hone Késélező 2000

HU

Haználat előtt olvassa el a használati útmutatót!
A kívánt eredmény elérése érdekében pontosan

kövesse a használati útmutatót!
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BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK
Elektromos eszközök használata esetén a biztonsági óvintézkedések be tartása 
kötelező, beleértve az alábbiakat:
1. Olvassa el a használati útmutatót! Minden felhasználónak el kell olvasnia. 
2.  Az elektromosság okozta veszély elkerülése érdekében a Chef’sChoice® készülék® 

motoros egységét soha ne merítse vízbe, vagy más folyadékba! Az elektromosság okozta 
veszély elkerülése érdekében a Chef’sChoice® készülék®

3.  A Chef’sChoice® 2000-es modell használata előtt a kés pengéjét tisztítsa meg!
4.  Használaton kívül, használat előtt, illetve egyes alkatrészek eltávolítása és tisztítása előtt 

mindig áramtalanítsa a készüléket!
5.  A készülék mozgó részeit ne érintse meg!
6.  Ha az elektromos kábel vagy dugó sérült, vagy ha a készülék működésében  

rendellenességet tapasztal, ne kapcsolja be a készüléket
 Vásárlóknak az USA-ban: Ha a késélező javításra szorul, küldje vissza a gyártóhoz, 

ahol megállapítják az elektronikai, vagy mechanikai javítás költségét. Ha a készülék 
hálózati kábele sérült, az, a baleset elkerülése érdekében csak a Chef’sChoice®  
kereskedésben, vagy szakszerviz által cserélhető.

 Vásárlóknak az USA-n kívül: Kérjük, a késélezőt küldje vissza az eladóhoz, ahol 
megállapítják az elektronikai, vagy mechanikai javítás költségét. Amennyiben a készülék 
tápkábele sérült, az, a speciális szerszámok szükséglete miatt csak a gyártó által kijelölt 
szerviz által cserélhető. Kérjük, keresse fel Chef’sChoice® kereskedőjét.

7.  FIGYELMEZTETÉS! A készülék polarizált csatlakozóval lehet ellátva (az egyik villája  
szélesebb, mint a másik). Az áramütés kockázatának elkerülése érdekében ez a  
csatlakozó csak egyféleképpen illeszkedik a polarizált aljzathoz.

8.  Ha nem illeszkedik, fordítsa meg a csatlakozót. Ha így sem illeszkedik, forduljon  
szakemberhez. A csatlakozón soha ne módosítson! Ha nem az EdgeCraft Corporation 
által ajánlott, vagy árusított alkatrészeket használja, azok tűz- és balesetveszélyesek 
lehetnek, vagy áramütést okozhatnak.

9.  A Chef’sChoice® 2000-es modell konyhai kések (recés pengéjű kések is), zsebkések és 
sportkések élezésére alkalmas. Ne használja ívelt pengéjű kések, ollók, fejszék, vagy 
olyan pengék élezésére, amelyet nem illeszkednek az élező nyílásba.

10.  A hálózati kábel ne lógjon le az aszatlról és ne érintkezzen forró felülettel!
11.  Bekapcsolt állapotban („ON” helyzetben a kapcsoló pirosan világít) a Chef’sChoice® 

késélező legyen mindig stabil, vízszintes asztallapon.
12.  VIGYÁZAT: A KÉSEK A VÁRTNÁL ÉLESEBBEK LESZNEK. A BALESET ELKERÜLÉSE 

ÉRDEKÉBEN A KÉSZÜLÉKET FOKOZOTT ÓVATOSSÁGGAL MŰKÖDTESSE! A 
MEGÉLEZETT KÉSSEL NE VÁGJON KEZE, ILLETVE A TESTE IRÁNYÁBA! UJJAIT NE 
HÚZZA VÉGIG A PENGE ÉLÉN! A KÉSZÜLÉKET BIZTONSÁGOS HELYEN TÁROLJA!

13.  A készülék kültéri használatra nem alkalmas.
14.  A készüléket gyermek közelében fokozott óvatossággal használja!
15.  Használata közben ne alkalmazzon fenő olajat, vizet vagy más folyadékot.
16.  ŐRIZZE MEG A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓT!



Gratulálunk! Ön a Chef’sChoice®  
Professional Késélező 2000-es  
modellt választotta!
Ez az eszköz késeit különösen élessé és tartóssá varázsolja. A késélező gyártója az  
EdgeCraft – világvezető a vágóél technológiában.
A Chef‘sChoice® Commercial Diamond Hone® késélező 2000-es modell a gyémánt 
csiszolóerejét egyesíti a fenési technológiával. A jelenleg forgalomban lévő élezők között a 
legélesebb és legtartósabb élt hozza létre. Használatával kései borotvaélessé válnak. Ha 
késeit a 2000-es modellel egyszer megélezi, az újraélezés kevesebb, mint egy percet vesz 
már csak igénybe.
Ennek következtében, ha a 2000-es modell mindig kéznél van, nem kell többé az 
élezőacélra hagyatkoznia.
KICSOMAGOLÁS ÉS ÜZEMBE HELYEZÉS
A 2000-es modell egy motoros egységből és egy leszerelhető élező egységből áll, amelyek 
külön találhatók a csomagolásban (lásd 1. ábra). A 2000-es modell összeszereléséhez az 
élező egységet helyezze a motoros egység vezérlő sínjére (lásd 2. ábra), és csúsztassa 
a motor burkolata felé, amíg a helyére nem pattan. Ha a két egység nem illeszthető össze 
könnyen és gyorsan, kövesse a használati útmutató „Összeszerelés” fejezetében található 
leírást (8. oldal)
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1. ábra 2000-es modell
– szétszerelve.

Ki/Bekapcsoló gomb

Élező egység

Motoros egység

Kioldó gomb
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LEÍRÁS –KÉSÉLEZO, 2000-ES MODELL
A 2000-es modell egy kétfokozatú, élező, illetve fenő késélező. A kést először egy pár kúpos 
guémántszemcsés korong élezi, majd egy pár kúpos fenőtárcsa feni finom köszörű  
szemcsékkel. Ezáltal egy egyedi alakú él jön létre, amely igazán élessé teszi a kést és  
tartósabb élt biztosít, mint a hagyományos módon élezett kések éle. Az élező egység,  
amelyen az élező, illetve a fenő fokozat található, egy önálló rész, amely eltávolítható,  
így mosogatógépben vagy a mosogatóban tisztítható és fertőtleníthető. Eltávolítása  
egyszerű. Nyomja meg a kioldó gombot (2. ábra) és az élező egységet csúsztassa le a 
motoros egységről.
A nagy teljesítményű 150W-os motor, amely 1700-as percenkénti fordulatszámon működik, a 
motoros egységben, a burkolat alatt helyezkedik el. A motoros és az élező egységen bordás 
tengelykapcsoló található, így a két egység gyorsan összeilleszthető, illetve szétszerelhető.
Mind az élező, mind a fenő fokozatban mozgassa a kést előre-hátra, felváltva a jobb- és 
baloldali nyílásokban (3. ábra). A nyílásban a pengét precíziós „élvezetők” állítják be a 
megfelelő élezési szögbe. A műanyag leszorító rugók, a kés mozgatása közben stabi-
lan tartják az élező korongokkal érintkező pengét. A nyílásokban a penge lefelé irányuló 
mozgását az ütközőlemezek (3. ábra) szabályozzák. A nagy sűrűségű polimer anyagból 
készült ütközőlemezek nemcsak megállítják, de az apró bemélyedéssel vezetik is a pengét 
anélkül, hogy az élben kárt tennének. Az élező és a fenő fokozat mindkét oldalán található 
ütközőlemez. Az élezés során úgy érheti el legjobb eredményt, ha a penge csak érintkezik 
az ütközőlemezzel, vag y könnyedén felfekszik rá. Ne nyomja nagy erővel a kést, mert az 
mély vágást okozhat az ütközőlemezen! A penge előre-hátra mozgatása közben az élt ne 
támassza a hátsó ütközőlemezre.

3. ábra. Helyezze a kést az élveztető és a műanyag 
leszorító rugó közé úgy, hogy könnyedén támaszkodjon 
az ütközőlemezre.

Műanyag rugó

Ütközőlemez

Élvezető

2. ábra. Az összeillesztéshez helyezze az élező  
egységet a vezérlő sínekre és csúsztassa a motoros 
egység felé. A szétszereléshez nyomja meg a kioldó 
gombot és csúsztassa le a motoros egységről. Lásd 
a leírást.

Élező egység

Motoros egység

Kioldó gomb

Élvezetők



Az élező és fenőkorongok, a rugalmas hajtótengelynek köszönhetően megfelelő nyomást 
gyakorolnak a késre, így rövid idő alatt egységes élt hoznak létre a penge teljes hosszán, 
illetve minimálisra csökkentik az él károsodásának kockázatát.
A kést élezze az első fokozatban úgy, hogy mozgassa előre-hátra felváltva a jobb- és 
baloldali nyílásokban. Az él állapotától függően mindkét nyílásban két-három húzásra van 
szükség. Nagyon életlen, vagy kemény acél pengék esetében tíz váltakozó húzásra is 
szükség lehet, mielőtt a műveletet a második fokozatban folytatja. Az első fokozatban addig 
élezze a kést, amíg egy könnyen kitapintható, egységes sorja létre nem jön az él teljes 
hosszán. A sorja (4. ábra) egy deformált, görbe felület az élen, amely az élezés folyamata 
közben jön létre. Ha a sorja kitapintható, akkor az élezés az első fokozatban befejeződött, és 
a műveletet folytathatja a második fokozatban.
A sorját a következőképpen lehet kitapintani: tapintsa végig a kés élét szakaszosan úgy, 
hogy ujjait a kés lapjával párhuzamosan csúsztassa át az élen, majd emelje el attól. (Ne 
húzza végig ujjait folyamatosan az él mentén és ne nyúljon az élbe). Az 5. ábra mutatja a 
helyes mozdulatot. Fogja meg a kést, ahogy az ábrán látható. Helyezze a mutatóujját, és/
vagy középsőujját a penge lapjára, és csúsztassa át ujjait a pengén, majd emelje el attól. A 
sorja csak a legutóbb élezett oldallal szemben érzékelhető (például, ha az utolsó húzás a 
jobb oldali nyílásban történt, a sorja a penge jobb oldalán jelenik meg.) Az ellenkező oldalon 
nem jelenik meg a sorja, amíg a kést végig nem húzza a másik nyílásban. Figyelem: A 
sérülés elkerülése érdekében ne húzza végig ujjait folyamatosan az él mentén, és ne 
nyúljon a pengébe!

Sorja

4. ábra Tapintsa ki a sorját a pengeél teljes hosszán, 
mielőtt áttérne a 2. fokozatra.
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5. ábra A sorját úgy tapinthatja ki, hogy ujjait a kés 
lapjára helyezi, majd a késlappal párhuzamosan  
csúsztassa át ujjait az élen, majd emelje el attól.  
Figyelmeztetés! Olvassa el a leírást.

Csúsztassa át  
ujjait az é len, majd 
emelje el attól
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Miután az első fokozatban létrehozta a sorját, a kés élezését folytathatja a második  
fokozatban. Ugyanazzal a művelettel, mint az első fokozatban, mozgassa a kést előre-hátra, 
felváltva a jobb-, majd a baloldali nyílásban. Ebben a fokozatban az élvezetők enyhén  
nagyobb szögben állnak, mint az első fokozatban, így kettős ferde, keskeny élszalagot 
hoznak létre az él teljes hosszán. A második fokoza tban három, felváltva a két nyílásban 
végzett előre-hátra mozdulat elegendő. Ezután a sorja már nem érzékelhető, és a kés 
rendkívül éles lesz.
Figyelmeztetés: A kés élesebb lesz, mint amihez eddig hozzászokott, így a baleset 
elkerülése érdekében a késsel óvatosan dolgozzon.
Az élező- és fenőkorongok élettartama hosszú, 3000 újraélezésig használhatók. A 
gyémántszemcsés korongok ez idő alatt enyhén veszíthetnek az erejükből.
Az élező egység cseréjéhez forduljon kereskedőjéhez, vagy a gyártóhoz.

A KÉSZÜLÉK HASZ NÁLATA
Élezés – 1. fokozat
1. Kapcsolja be a késélezőt. ÉLEZÉS ELŐTT A KÉST TISZTÍTSA MEG! Az élező korongokon 

lerakódott zsiradék csökkenti a készülék hatékonyságát.
2. Helyezze el maga előtt a készüléket úgy, hogy a ki/bekapcsoló gomb Önnel szemben legyen. 

Illessze a kést az első fokozat nyílásába a műanyag leszorító rugó és az élvezető közé, ahogy 
az a 7. ábrán látható. A kés pengéjét támassza az ütközőlemezre. Az élezést kezdheti a jobb 
és bal nyílásban egyaránt, de az első előre-hátra mozdulat után folytassa a műveletet felváltva 
mindkét nyílásban.

3. A kést mozgassa lefelé és lassan húzza maga felé, amíg a penge el nem éri a mozgó 
gyémántszemcsés korongot. Győződjön meg arról, hogy a penge teljesen benne legyen a 
nyílásban, és arról, hogy a pengeél hozzáér az ütköző lemezhez. (Lásd 6. ábra). Csak akkora 
erővel nyomja a kést, hogy a penge elérje az ütközőlemezt. Ezután a kést ne nyomja tovább. 
Ne aggódjon, ha a kés hozzáér az ütközőlemezhez. Az ütközőlemezt úgy tervezték, hogy ne 
tegyen kárt a kés élében.

6. ábra. Élezés az első fokozatban: A kést helyezze be 
az élvezető és a műanyag leszorító rugó közé, amíg az 
él nem érintkezik az ütközőlemezzel.

Műanyag rugó

Ütközőlemez

Élvezető



4. Ismételje a 3. pontban leírtakat az első fokozat mindkét oldalán, váltogatva a jobb és bal 
nyílást, amíg egyenletes sorját nem érez a kés egész éle mentén.

5. Egy körülbelül 20 cm hosszúságú penge esetében minden előre-hátra mozdulat körülbelül 
4-6 másodpercet vesz igénybe. Ahogy az élezés során a penge végéhez közeledik, egy kicsit 
emelje meg a kés nyelét, hogy az él párhuzamos maradjon az asztallal. A kés éle továbbra is 
érintkezzen az ütközőlemezzel.

6. Az első fokozatban, felváltva a két nyílásban végzett két-három, előre-hátra mozdulat 
elegendő, hogy létrejöjjön a sorja. Amennyiben a kés nagyon életlen, vagy a 2000-es  
modellen végzett utolsó élezés után kését hagyományos fenőacéllal élezte, úgy az első  
fokozatban öt, vagy több húzás is szükséges lehet az él megújításához és a sorja  
kialakításához. Ha nehezen jön létre a sorja, húzza át a pengét lassabban a nyíláson. A  
lassabb húzás többet segíthet, mint a több mozdulat. Miután megbizonyosodott arról, hogy a 
sorja létrejött az egész él mentén, folytassa a muveletet a második fokozatban.

7. Miután megbizonyosodott arról, hogy a sorja létrejött az egész él mentén, folytassa a 
műveletet a második fokozatban.

Fe nés – 2. fokozat
1. GYŐZŐDJÖN MEG ARRÓL, HOGY A KÉS ÉTELMARADÉKTÓL, OLAJTÓL, VAGY MÁS 

ZSIRADÉKTÓL MENTES. Helyezze a kést a második fokozat egyik nyílásába, amint azt a 7. 
ábra mutatja. A kés élét támassza az élvezetőhöz.

2. Mozgassa a kést lefelé és előre a nyílásban, amíg a fenőkoronghoz nem illeszkedik. A kés, 
amint maga felé húzza, érintkezzen az ütközőlemezzel.

3. Ismételje meg a második pontban foglaltakat a második fokozat mindkét oldalán, felváltva a 
jobb és bal nyílásban. Végezzen három előre-hátra mozdulatot mindkét oldalon.

4. Egy körülbelül 20 cm hosszúságú penge esetében minden előre-hátra mozdulat kürülbelül 
négy-nyolc másodpercet vesz igénybe. Csakúgy, mint az első fokozatban, ha az élezés során 
eléri a penge végét, finoman emelje meg a kés nyelét, de as él továbbra is érintkezzen az 
ütközőlemezzel.

5. Általában három pár, felváltva a két nyílásban végeztt előre-hátra mozdulat elegendő. 
Ellenőrizze az élességet úgy, hogy elvág egy papírt, vagy felszeletel egy paradicsomot. Ha a 
kés nem borotvaéles, húzza át még párszor a második fokozat mindkét nyílásában. Ha a kés 
még mindig nem elég éles, térjen vissza az első fokozathoz, és hozza létre a sorját, mielőtt 
megismétli a fenő műveletet.

7. ábra Fenés a második fokozatban – Váltakozó  
húzások a bal és jobb nyílásban a végső élprofil  
létrehozására. A kés éle érintkezik az ütközőlemezzel.
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ÚJraÉlEZÉs
Három-öt pár, felváltva a jobb- és baloldali nyílásban végzett előre-hátra mozdulattal gyorsan 
újraélezheti késeit a második fokozatban. Három-öt alkalommal élezheti újra a pengét a  
második fokozatban anélkül, hogy az első fokozatot használnia kéne. Könnyebb és gyorsabb 
az újraélezés a második fokozat használatával, mint a hagyományos élezőacéllal. Ennek  
ellenére néha szükség lehet rá, hogy az újraélezés muveletét az első fokozatban kezdje 
annak érdekében, hogy a második fokozatban az él borotvaéles legyen.
Ha a Chef’sChoice® 2000-es modell mellett hagyományos élezőacélt is használ, akkor az 
újraélezést az első fokozatban kell kezdenie, mielőtt áttér a második fokozatra. Ebben az 
esetben, az első fokozatban három, vagy több előre-hátra mozdulat is szükséges a sorja 
kialakításához.
Az élezés gyakoriságának csökkentéséhez kerülje a hagyományos élező acélok  
használatát, és élezze késeit a második fokozatban.
A késélező használata előtt késeit minden esetben tisztítsa meg!
RECÉS ÉLŰ KÉSEK
Bár a Chef’sChoice® 2000-es modellt elsősorban sima élű kések élezésére tervezték,  
recés élű késeinek minőségét is jelentősen javíthatja a recék megfenésével. Ehhez 
használja a második fokozatot. Két-három előre-hátra mozdulat, felváltva a jobb és baloldali 
nyílásban elegendő.
Figyelmeztetés: Recés élű kések esetében ne használja az első fokozatot!
AZ ÉLEZŐ EGYSÉG ELTÁVOLÍTÁSA, TISZTÍTÁSA, ÉS VISSZAHELYEZÉSE
Amyennyiben az élezőkorongokra, illetve az élező egységre zsiradék, vagy ételmaradék 
rakódik le, és az nem távolítható el könnyedén, akkor a készüléknek ezt a részét az alább 
leírtak szerint meg kell tisztítani. Ha a késélező használata előtt ügyel arra, hogy a kések 
tiszták legyenek, az élező egységet nem kell gyakran tisztítania.
Mielőtt eltávolítaná az élező egységet, győződjön meg arról, hogy a motor „OFF” helyzetben 
van. Ezután nyomja meg a kioldó gombot, miközben az élező egységet lehúzza a motor 
burkolatáról (lásd 8. ábra). Az élező egység eltávolítása könnyű.

8. ábra Az élező egység könnyed eltávolítása  
tisztítás céljából.

Nyomja le a kioldó 
gombot és az élező 

egységet húzza 
jobbkéz felé.
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AZ ÉLEZŐ EGYSÉG TISZTÍTÁSA
A készüléket ne tisztítsa folyóviz alatt. (A motor SOHA ne érintkezzen vízzel. Ha szennyezett, 
áramtalanítsa, majd törölje át nedves ruhával.) Az élező egységet távolítsa el a leírásnak 
megfelelően. Ezután az alábbi módszerek egyikével tisztítsa meg:
A. Tisztítás kézzel:
1.  Engedjen folyékony mosogatószert mindkét fokozat élező korongjaira.
2.  H agyja ázni őket pár percig, hogy a rárakódott étel, stb feloldódjon.
3 . Öblítse le nagy sugarú forró víz alatt.
4. Szárítsa meg papírtörlőn, vagy szárítógéppel.
5. FIGYELMEZTETÉS... ne törölje szárazra, mert kárt tehet a műanyag leszorító rugóban.
6.  Ha a gyémántszemcsés korongok nem fényesek, akkor még szennyezettek . Helyezze az 

élezőegységet mosogatógépbe.
B. Tisztítás mosogatógépben:
1. Engedjen folyékony mosogatószert mindkét fokozat élező korongjaira.
2. Az élező egységet helyezze a mosogatógépbe.
3. Hagyja, hogy az élező egység a mosogatógépben megszáradjon, de lehetőleg legyen távol a 

melegítőtől.
Rendszeren távolítsa el a fémport, amely összegyűlt az élező és fenő rész alatt a késélező 
aljában (az élező egység alatt.) Az élező egység eltávolítása után fordítsa meg a motor 
burkolatot és rázza ki a fémport. Kitisztíthatja egy nedves törlőkendővel is. A tisztítást soha 
ne végezze folyóvíz alatt!
AZ ÉLEZŐ EGYSÉG VISSZAHELYEZÉSE
Ahhoz, hogy az élező egységet a motoros burkolatba visszahelyezze, az élező egység 
csatlakozó végét helyezze az élező jobb oldalán található vezérlő sínekre. Ezután nyomja 
az élező egységet kattanásig a motorburkolat irányába (lásd 2. ábra). Ha az egységet nem 
sikerül ütközésig tolni: (1) Húzza le az egységet teljesen a sínről, (2) rövid időre kapcsolja  
be a motort, (3) kapcsolja ki, (4) majd a motor leállása közben tolja az élező egységet a 
helyére. Ha a vezérlő sínek megfelelően illeszkednek, az élező egység automatikusan a 
helyére kerül.
AZ ÜTKÖZŐLEMEZEK CSERÉJE
Az ütközőlemezek felületén, elsősorban azokon, amelyek az élező és fenő fokozat elején  
találhatók, amikor a késsel érintkeznek, apró vágások alakulnak ki. Ez természetes. Ha 
akkora erővel nyomja a kést, amely éppen elegendő ahhoz, hogy az él érintkezzen az 
ütközölemezekkel, akkor a vágások nem lesznek mélyek. Ha az ütközőlemezen a vágások 
három mm mélyek, akkor az üközolemezeket meg kell fordítani, vagy ki kell cserélni. A  
lemezeket felemelheti és kiszedheti egy hegyes csőrű fogó, vagy egy éles szerszám  
segítségével. Ha elhasználódtak, fordítsa meg az ütközőlemezeket. Többszöri használat 
után Ön is tapasztalja majd, hogy elég kis erővel nyomni a kést, így az ütközőlemezek  
élettartama megnövekszik. Az ütközőlemezek cseréje esetén forduljon kereskedőjéhez,  
vagy a gyártóhoz.
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A MÁSODIK FOKOZAT FENŐKORONGJAINAK  
KARBAN TARTÁSA
Amennyiben a második fokozat fenőkorongjai a lerakódott zsiradék, vagy egyéb ok  
kövezkeztében „üvegesnek” tűnnek, illetve ha veszítenek erejükből, akkor tisztítsa meg 
azokat a csomagolásban található köszörű lapkával. Ezzel ujjá varázsolhatja őket. Kapcsolja 
be a késélezőt, és húzza át rajta a köszörű lapkát úgy, ahogy az a 9. ábrán látható. Helyezze 
a lapkát – ahogy a kést élezné – a rugós leszorító rugó és az élvezető közé, hogy  
érintkezzen a fenőkorongokkal, és húzza át a lapkát, ahogy a kést mozgatná. Húzza át 
kétszer mind a jobb, mind a bal nyílásban, ahogy az a 9. ábrán látható. Egy húzás körülbelül 
két-három másodpercet vesz igénybe. A művelet befejezése után távolítsa el a lapkát.

HOGYAN NÖVELHETI A Chef’s Choice® 2000-ES MODELL 
HATÉK ONYSÁGÁT?
A. Az élező rész rendszeres tisztításán kívül egyéb karbantartásra nincs szükség. A 

fenőkorongok elsötétedése természetes folyamat, ebben az esetben nem kell tisztítani.  
A korongok öntisztítóak, kivéve akkor, ha zsír, vagy más kenőanyag kerül a felületükre. 
Kevesebb tisztításra van szükség, ha a kést minden élezés előtt és után, a használati 
útmutatónak megfelelően áttörli. Az eszköz motoros egységét soha ne érje víz, csak nedves 
kendővel törölje át. Az élező korongok alatt összegyűlt fémport rendszeresen rázza ki a 
készülékből. Lásd „Tisztítás”.

B. A gyors újraélezés érdekében a 2000-es modell legyen mindig kéznél. Pár gyors előre-hátra 
mozdulattal a második fokozatban újra borotvaélessé varázsolhatja kését. 

9. ábra. A második fokozat fenőkorongjainak  
karbantartása.
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C.  A 2000-es modell alkalmas bárdok élezésére. Mivel ezeket a bárdokat tompa éllel gyártják, az 
élezésnél az első fokozatban, az első élszalag letrehozásához több húzásra lesz szükség. Az 
éles bárdok már gyorsan újraélezhetők. A keleti bárdok vékonyabbak, így a 2000-es modellen 
gyorsan élezhetők.

D.  A kés újraélezéséhez csak akkor használja az első fokozatot, ha a második fokozatban  
egy-két előre-hátra mozdulat után nem érte el a kívánt eredményt.

E.  A késélezőre ragasztott műanyag címkén a használati útmutató rövid leírását találja. Ha 
Önnek megfelelőbb, távolítsa el a címkét a késélező hátoldaláról és ragassza a motorburkolat 
tetejére. Bármikor igényelhet új címkét a gyártótól.

F.  A cserélhető alkatrészeket kizárólag kereskedőjétől vagy a gyártótól rendelheti meg. Hívja 
ügyfélszolgálatunkat a 1-800-342-3255-as telefonszámon (USA).

SZERVIZ
A garancia letelte után, amennyiben a készüléket javítani kell, küldje vissza az élezőt az 
EdgeCraft gyárába, ahol a javítás költségét még a javítás előtt megállapítják. Kérjük, a 
csomagban külön lapon mellékelve küldje el nekünk címét, telefonszámát és a
készülék hibájának rövid leírását. Őrizze meg a szállítás igazolását arra az esetre, ha az 
élező a szállítás közben elveszne.

Vásárlóinknak Magyarországon:  
Kérdésével kérjük, forduljon a magyarországi forgalmazóhoz.  

Magyarországi forgalmazó:
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Készült az USA-ban.  www.chefschoice.com
A Chef’sChoice®, az EdgeCraft® és a Diamond Hone® az EdgeCraft Corporation (Avondale, PA.) 
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