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FONTOS BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK
Amikor elektromos készülékeket használ, mindig be kell tartania az alapvető biztonsági 
intézkedéseket, beleértve az alábbiakat:
1. Olvassa el az összes utasítást.
2. Az elektromos veszélyekkel szembeni védekezés miatt ne merítse a ScissorPro®-t vízbe vagy

más folyadékba.
3. Bizonyosodjon meg arról, hogy csak tiszta ollópengéket helyez a ScissorPro®-ba.
4.	 Húzza	ki	a	konnektorból,	amikor	nem	használja,	ha	be-	vagy	kivesz	részeket	belőle,	illetve

mielőtt	megtisztítja.
5. Ne nyúljon a mozgó részekhez!
6. Ne kapcsolja be a készüléket, ha az elektromos vezeték vagy a csatlakozó sérült vagy ha a

készülék	nem	jól	működik,	leejtették	vagy	bármi	más	módon	megsérült.
USA-beli vásárlók: Vissza	tudja	vinni	az	élezőt	az	EdgeCraft	gyárba	szervizelésre,	ahol	megbecsülik	

a szerelés vagy az elektromos vagy mechanikai beállítás költségét. Ha ennek a készüléknek az 
elektromos	vezetéke	sérült,	akkor	ki	kell	cserélni	egy	Chef’sChoice® disztribútornál vagy más arra 
jogosult szervizben, hogy elkerüljük az elektromos áramütés veszélyét.

USA-n kívüli vásárlók:	Kérjük,	hogy	vigye	vissza	az	élezőt	a	helyi	disztribútorhoz,	ahol	megbecsülik	
a szerelés vagy az elektromos vagy mechanikai beállítás költségét. Ha ennek a készüléknek az 
elektromos vezetéke sérült, akkor ki kell cserélni a gyártó által kijelölt szervizben, mivel ehhez 
speciális	szerszámok	szükségesek.	Kérjük,	forduljon	a	Chef’sChoice® disztribútorához.

7.	 FIGYELMEZTETÉS!	Lehetséges,	hogy	a	készülék	polarizált	elektromos	csatlakozóval	van	
felszerelve (az egyik penge szélesebb, mint a másik). Az áramütés kockázatának csökkentése 
érdekében	ez	a	csatlakozó	csak	egyféleképpen	illik	bele	a	polarizált	kivezető	nyílásba.	Ha	a	
csatlakozó nem megy bele teljesen a nyílásba, akkor fordítsa meg a csatlakozót. Ha ezek után
sem	megy	bele,	akkor	keressen	meg	egy	képzett	villanyszerelőt.	A	csatlakozót	
semmiféleképpen ne változtassa meg. 

8.	 Az	EdgeCraft	Corporation	által	nem	árusított	vagy	nem	ajánlott	kiegészítők	használata	tüzet,
áramütést vagy sérülést okozhat.

9. A ScissorPro®	500-as	modelljét	konyhai,	háztartásban	használatos,	varró,	művészi	és	
kézimunkához készült ollókhoz fejlesztették ki. Ne élezzen vele cakkozó ollót, fogazott 
pengéket vagy késeket. Ne élezzen vele olyan ollópengét sem, ami nem illik bele a nyílásokba.

10. A vezeték ne lógjon asztal vagy pult szélén, és ne érintkezzen meleg felületekkel.
11. Amikor a bekapcsoló az ON pozícióban van, a ScissorPro®	élezőnek	mindig	stabil	pulton	vagy

asztalon kell lennie.
12.	 FIGYELMEZTETÉS:	A	SCISSORPRO®-val	MEGFELELŐEN	ÉLEZETT	OLLÓI	ÉLESEBBEK	

LESZNEK,	MINT	AMILYENRE	SZÁMÍT.	A	SÉRÜLÉSEK	ELKERÜLÉSE	VÉGETT	KIEMELT	
FIGYELEMMEL	HASZNÁLJA	ÉS	KEZELJE	ŐKET.	NE	VÁGJON	AZ	UJJAI,	A	KEZE	VAGY	A	
TESTE	IRÁNYÁBA.	NE	HÚZZA	VÉGIG	AZ	UJJÁT	A	PENGÉN.	BIZTONSÁGOSAN	TÁROLJA.

13.  Ne használja kültéren.
14. Szigorú felügyelet szükséges, ha a készüléket gyerek vagy beteg személy alkalmazza vagy ha

Ön gyerek mellett használja.
15. A ScissorPro®-nál	ne	használjon	fenőolajat,	vizet	vagy	bármi	más	folyadékot.
16.	 Csak	háztartásban	alkalmazható.

17. ŐRIZZE MEG EZT A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓT
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GRATULÁLUNK
Ön	a	világ	legjobb	ollóélezőjének	tulajdonosává	vált,	amelyet	arra	terveztek,	hogy	bárki	könnyen	és	
egyszerűen	megélezhesse	az	ollóit	professzionális	szinten.	A	ScissorPro® hihetetlenül éles élt hoz 
létre	az	Ön	konyhai,	háztartásban	használatos,	varró,	művészi	és	kézimunkához	használt	ollóin.	Na-
gyon fontos, hogy teljesen olvassa el ezt a füzetet, hogy optimális élezési eredményeket tudjon elérni.
A ScissorPro®	különlegességét	az	jelenti,	hogy	precíz	mágneses	szögvezetői	vannak,	amelyeket	arra	
terveztek, hogy az olló pengéit biztonságosan tartsa egy meghatározott szögben a speciálisan kialakí-
tott Omnicurve™	forgó	gyémánt	csiszolókorongokkal	szemben.	Ezek	a	szögvezetők	(lásd	1,	2.	ábra)	
tartalmaznak egy egyedülálló lent tartó rugós mechanizmust és a mágnesekkel kombinálva alkotják 
az	egyedülálló	Magne-Flex™	olló	lent	tartó	rendszert.	Az	első	olló	élezése	előtt	fontos,	hogy	olvassa	
el	a	következő	részt. 

3

2. ábra: A mágnesek szabályozzák a 
penge szögét és biztosítják, hogy az 
olló érintkezésben maradjon a gyémánt 
csiszolókoronggal

OmniCurve™ 
gyémánt korong

Mágnes

3. ábra: tipikus ollók

Vágóél

Üllő él

A penge hátulja
Csúcs

Forgócsap

A penge csúcsa

1. ábra: ScissorPro® 500-as modell

Műanyag lent tartó rugóMűanyag lent tartó rugó

Be/kikapcsoló

Finom fokozatú 
gyémánt csiszolás

Durva fokozatú 
gyémánt csiszolás

Mágneses felület
Mágneses 

felület

Magne-Flex™ szögvezetők



FONTOS INFORMÁCIÓK
1.		 FIGYELMEZTETÉS:	BÁR	MINDEN	OLLÓ	HASONLÓNAK	TŰNHET,	VANNAK	KÖZTÜK	OLYAN	

JELENTŐS	KÜLÖNBSÉGEK,	AMELYEKET	MEG	KELL	ÉRTENI,	MIELŐTT	EZT	AZ	ÉLEZŐT	
HASZNÁLNI	KEZDI.	A	SCISSORPRO®	MEGÉLEZI	A	LEGTÖBB,	DE	NEM	AZ	ÖSSZES	FAJTA	
OLLÓT.	NE	ÉLEZZEN	VELE	HAJVÁGÓ	OLLÓKAT,	CAKKOZÓ	OLLÓKAT,	MANIKŰR	OLLÓKAT,	
FOGAZOTT	PENGÉKET,	LEMEZVÁGÓ	OLLÓKAT,	kb.	30	CM-NÉL	HOSSZABB	PENGÉJŰ	 
OLLÓKAT,	VAGY	BÁRMELY	OLYAN	PENGÉT,	AMI	NEM	ILLIK	BELE	KÖNNYEDÉN	AZ	ÉLEZŐBE.

 ScissorPro®	a	legtöbb	egyéb	pengét	megélezi,	beleértve	a	késpengéjű	ollókat,	mint	azt	később	
bemutatjuk. Nagyon fontos, hogy az optimális eredmények elérése érdekében kövesse az alábbi 
utasításokat.

2.		 Az	ollóknak	nyilvánvalóan	kettő	élük	van.	Az	már	nem	annyira	nyilvánvaló,	hogy	ezek	a	pengék	 
lehetnek	nagyon	különbözőek	is.	Amikor	az	ollóval	vág,	az	egyik	penge	(üllőél)	az	anyag	alatt	
helyezkedik, a másik él (vágóél) pedig az anyag fölött, mint ahogy a 4. ábra mutatja. Bizonyos ollók 
esetében az anyag fölötti (vágóél) végzi a vágás nagy részét. Számos módón megkülönböztethetjük 
a	vágó-	és	az	üllő	éleket.	A	3.	és	a	4.	ábrán	látszik,	hogy	általában	a	vágó	pengénél	található	a	
téglalap	alakú	fogó/szem	és	egy	kerekebb	csúcs,	az	ülllőélnél	pedig	egy	hegyesebb	csúcs	és	egy	
kerekebb fogó/szem.

3.		 Fontos,	hogy	be	tudjuk	azonosítani	a	speciális	késélű	ollókat.	Ezeknek	olyan	gyári	élezésű	vágóélük	
van,	amelyeket	nagyon	kis	szöggel	alakítottak	ki	késszerű	élre,	és	különlegesen	élesek.	A	KÉSÉLŰ	
PENGÉKET	CSAK	KÉSÉLŰ	TARTOZÉKKAL	LEHET	ÉLEZNI,	AMELYET	A	SCISSORPRO®-HOZ	
BIZTOSÍTUNK.	Ezekkel	az	ollókkal	a	késpengéjű	vágópenge	gyakorlatilag	mindent	elvág.	Amikor	
ezeket	az	ollókat	élezzük,	akkor	csak	a	késélű	vágóélt	kell	élezni.	Ha	kétségei	vannak	afelől,	hogy	
van-e ilyen ollója, akkor kérdezze meg a legközelebbi rövidáru központot, hogy segítsen  
beazonosítani	ezeket	a	speciális	pengéket,	mielőtt	megélezné	azokat.
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5. ábra: Óvatosan ellenőrizze a sorját a 
penge egész hátoldalának hosszán. Figyelje 
a nyilat, ami mutatja, hogy merre kell 
mozgatni az ujjat, amikor érintkezésbe lép a 
pengével.

4. ábra: A vágó- és az üllőél jellemző 
helyzete.

Vágóél

Üllőél



4.  Az élezési folyamat során éreznie kell a sorját az olló pengéjén, így tudni fogja, mikor teljes az élezési 
folyamat. Nagyon fontos, megértse a használatot.  

	 A	sorját	úgy	lehet	érzékelni,	hogy	az	ujját	óvatosan	átfuttatja	rajta,	(DE	NEM	HOSSZÁBAN),	ahogy	
azt az 5. ábra is mutatja. A sorja egy mikroszkopikus fém kiálló rész, ami az élezési folyamat révén 
keletkezik,	a	penge	élei	alatt,	ami	érezhető,	de	nem	mindig	látható.	Érdesnek	és	recésnek	érződik,	
szemben az él hátuljának sima felületével. 

5.  A ScissorPro®	megélezi	mind	a	jobb-	és	balkezes	ollókat	anélkül,	hogy	szét	kellene	szerelni	őket.	Ha	
Ön	balkezes,	akkor	valószínű,	hogy	balkezes	ollót	vásárolt.	A	jobbkezes	ollók	élezéséhez	fordítsa	
az	élezőt	úgy,	hogy	szemben	van	Önnel	a	ScissorPro® bekapcsoló oldala (lásd 6. ábra). A balkezes 
ollók	élezéséhez	az	élezőt	a	másik	oldalra	kell	fordítani	(lásd	7.	ábra).	Ettől	a	ponttól	kezdődően	az	
utasítások a jobbkezes ollókra vonatkoznak. 

6.		 Mielőtt	bekapcsolja	a	ScissorPro®-t,	szánjon	egy	percet	arra,	hogy	megismeri	a	Magne-Flex™ lent 
tartó	rendszerét,	és	hogy	kipróbálja,	hogy	kell	beilleszteni	a	pengét	az	élezőbe.	Válassza	ki	először	
a	vágóélt,	és	helyezze	be	a	finom	élezésű	nyílásban	lévő	lent	tartó	rugóhoz,	a	6.	ábrán	mutatott	
markolat	segítségével.	Ha	jól	helyezte	be,	akkor	az	élezendő	él	a	felső	él,	a	szabadon	lévő	él	pedig	
lóg	az	élezendő	él	alatt.

	 Gyakorolja	az	olló	penge	behelyezését	a	lent	tartó	rugó	rendszerhez	úgy,	hogy	az	olló	penge	a	lehető	
legközelebb	helyezkedjen	el	a	forgócsaphoz	és	utána	húzza	a	pengét	simán	maga	felé.	Érezze	
a	mágnes,	valamint	a	mágnes	és	a	lent	tartó	rugó	hatását,	amint	beállítják	az	élező	élt	Önnek.	
Egy	kis	nyomás	szükséges	ahhoz,	hogy	lecsúsztassuk	a	pengét	a	mágneses	lejtőn	és	a	lent	tartó	
rugórendszer	alá,	amikor	a	penge	eléri	a	gyémánt	élezőkorongot.	Hagyja,	hogy	a	Magne-Flex™ lent 
tartó rendszer szabályozza az élezési szöget. Az is nagyon fontos, hogy megakadályozza, hogy a 
szabadon	álló	él	(amelyiket	nem	élezi)	megüsse	az	élezőt	olyan	módon,	hogy	az	befolyásolni	tudja	
az élezési szöget. Kényelmes lehet, ha rögzíti a szabadon álló pengét a mutatóujja és a hüvelykujja 
segítségével, ahogy azt a 6. ábra mutatja. Fordítsa meg az ollót és ismételje meg a másik pengével.

7.		 Általában	a	legtöbb	ollót	elegendő	csak	a	finom	fokozattal	élezni,	a	ScissorPro®-ban használt nagyon 
hatékony gyémánt csiszoló gyorsan kialakít egy rendkívül éles élt. A durva fokozat nagyobb szögben 
élez, és valamivel nagyobb gyémántkorongokat használ.
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7. ábra: javasolt tartási mód balkezes ollókra6. ábra: javasolt tartási mód jobbkezes 
ollókra



ÉLEZÉSI FOLYAMAT
ÁLTALÁNOS FOLYAMAT
Olvassa	el	ezt,	mielőtt	élezni	kezd.
Elvileg	bármelyik	éllel	lehet	kezdeni	az	élezést,	de	ha	helyesen	végzi	azt,	akkor	mindig	a	felül	lévő	él	
lesz	az	élezendő	él.	A	szabadon	álló	penge	pedig	mindig	az	élezés	alatt	álló	penge	alatt	lóg	szabadon.	
Mindegyik	élezési	szakaszban	az	él	hátoldalát	a	mágneses	felületre	kell	fektetni,	olyan	közel	az	olló	
forgócsapjához,	amennyire	lehetséges.	Aztán	először	a	vágóélt	csúsztassa	a	lent	tartó	rugó	alá	úgy,	
hogy egy kis nyomást fejtsen ki a mutatóujjával, mint ahogy azt a 8. ábra mutatja.
Bizonyosodjon meg róla, hogy az élezési szöget a lent tartó rendszer biztosítja az Ön számára.  
Továbbra	is	tolja	lefelé	a	lent	tartó	nyílásban	az	olló	élét	egészen	addig,	amíg	létre	nem	jön	a	kapcsolat	
a forgó gyémánt koronggal. Amint ez megtörténik, lassan és egyenletesen, de azonnal húzni kell az 
ollót maga felé úgy, hogy megmaradjon a kapcsolat a gyémánt koronggal, egészen az él csúcsáig. 
Minden	élező	húzás	1-2	mp-ig	tart	egy	kb.	15	cm-es	olló	esetén.	Hosszabb	ollók	több	időt	igényelnek,	
pl.	egy	kb.	25	cm-es	olló	3-4	mp-et.	Érdemes	befejezni	a	teljes	élezési	folyamatot	az	egyik	pengén,	
mielőtt	rátérne	a	másikra.	Az	alábbiak	szerint	haladjon	tovább:

SZABVÁNYOS OLÓK
(MEGJEGYZÉS:	A	késélű	ollópengékhez	a	7.	oldalon	leírt	speciális	folyamatot	kell	használni)
Nyomja meg az ON gombot
1. lépés – FINOM FOKOZAT
Mindig	a	FINOM	fokozattal	kezdjen.	Kövesse	a	 fenti	általános	 leírást,	válasszon	ki	egy	pengét	és	
húzza át a nyílásban háromszor.
a)	 Ha	egyenletes	sorja	érezhető	a	penge	teljes	hátoldalán	(lásd	4.	oldal	4.	tétel),	akkor	egy	gyors	húzást	

végezzen (egy mp/húzás) hogy lecsökkentse a sorja méretét. Aztán haladjon tovább a lenti tisztítási 
fázisba.	Akkor	már	ez	a	penge	kész	is	van	és	elkezdheti	a	következő	penge	élezését

b) Ha nem észlel sorját, akkor haladjon tovább a lenti 2. lépésre.

2. lépés: DURVA FOKOZAT
Kövesse az általános folyamatot, húzza át a pengét négyszer-ötször a durva fokozatban (8. ábra) és 
ellenőrizze	a	sorját.	Bizonyos	pengéknél	10-15	húzás	is	szükséges,	hogy	a	penge	teljes	hosszában	
kialakuljon a sorja. Amikor a sorja kialakult, végezzen egy gyors (1 mp-es húzást) és ismételje meg az 
egyes	lépést	a	FINOM	fokozatban.

TISZTÍTÁS
Miután	az	egyes	pengét	megélezte,	 tisztítsa	 le	a	pengét	egy	puha	ronggyal	vagy	egy	összehajtott	
papírtörlővel.	FIGYELMEZTETÉS: a penge és a sorja most nagyon éles. Aztán lassan csukja össze 
az ollót, ami le fogja vágni a sorját. Végül törölje le egy ronggyal az esetlegesen ottmaradt sorja 
részecskéket. 
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KÉSPENGÉJŰ OLLÓK
A	késpengéjű	ollóknak	egy	vagy	két	éle	képes	arra,	hogy	úgy	vágjon,	mint	a	kés.	Arra	tervezték	őket,	
hogy	erős	ruhaanyagokat	vágjanak	el.	Általában	ezeknek	az	ollóknak	csak	a	vágóéle	késpengéjű.	Ha	
ez	a	helyzet,	akkor	megfelelően	be	tudja	azonosítani	és	meg	tudja	élezni	azt	a	pengét,	míg	a	másik	
üllőél	 élezése	 lehetséges,	de	nem	szükséges.	Csak	a	 késpengéjű	ollókat	élezik	ezzel	a	 speciális	 
módszerrel.	 Ha	 úgy	 dönt,	 hogy	 az	 üllőpengét	 is	 megélezi,	 akkor	 a	 fent	 leírt	 sztenderd	 élezési	 
folyamatot kövesse. Ne keverje össze a két élt. Kövesse az alábbiakat.
Helyezze	be	a	késélező	olló	tartozékot	a	FINOM	fokozatba.
Nyomja meg az ON gombot.
Alkalmazza az általános folyamatot, kétszer húzza át a pengét a nyílásban
a)	 Ha	érezhető	a	sorja	a	penge	egész	hátoldalán,	az	élezés	kész.	Aztán	tisztítsa	meg	az	ollót	a	fent	leírt	

módon
b) Ha nincs sorja, végezzen 2-3 további húzást. Ha a sorja még ekkor sem alakul ki, akkor ez nem 

késélű	penge.	Vegye	le	a	késélező	olló	tartozékot	és	élezze	ezt	a	pengét	a	sztenderd	ollóknak	
megfelelően

c) Soha se tárolja a ScissorPro®-t	a	késélű	olló	tartozékkal,	ha	az	a	Magne-Flex™	szögvezetőben	marad.	
Mindig	vegye	le	a	tartozékot	és	egy	biztonságos	helyen	tárolja,	amikor	használaton	kívül	van.

JAVASLATOK
Az Ön ScissorPro®	 Diamond	Hone®	 500-as	 ollóélezőjét	 úgy	 tervezték,	 hogy	 gyorsan	 és	 könnyen	 
alakítson ki olyan ollóéleket, mint az újak. Hogy minden esetben a legjobb ollóéleket alakítsa ki, az 
alábbiakat	javasoljuk:
1.		 Lazítson	az	olló	fogásán	és	használja	a	mutatóujját	arra,	hogy	a	pengét	óvatosan	a	forgó	korong	felé	

mozdítsa. Sose alkalmazzon nagy nyomást, amikor a penge a gyémántkoronghoz ér. 
2.		 Bizonyosodjon	meg	arról,	hogy	a	szabadon	álló	penge	nem	gátolja	az	élezendő	él	élezését.
3.		 Húzza	végig	a	pengét	az	élező	nyíláson,	egyenletesen	és	folyamatosan.	Ne	álljon	meg	közben.	 

Bizonyosodjon	meg	arról,	hogy	az	élezés	után	gyors	húzásokat	végez	minden	fokozatban.	Ez	 
csökkenti a sorját.

4.		 Minden	húzásnál	kezdje	a	forgócsapnál	és	húzza	az	olló	fogóját	szükség	szerint,	hogy	fenntartsa	a	
kapcsolatot a penge és a gyémántkorong között, amint a penge íves részét végighúzza a nyílásban.

5.		 Fontos	megismerni	azt,	hogyan	lehet	érzékelni	a	sorját.	Ez	a	legjobb	módszer	arra,	hogy	meg	tudjuk	
állapítani,	hogy	az	élezés	a	megfelelő	stádiumban	teljes-e.	Bizonyosodjon	meg	arról,	hogy	az	egész	
pengén kialakult a sorja a forgócsaptól a csúcsig.

6.		 A	baromfi	ollóknál	csak	a	sima	domború	élt	kell	megéleznie.	A	homorú,	általában	fogazott	pengét	nem	
kell megélezni.
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9. ábra: Durva fokozat8. ábra: kezdjen a „Finom” fokozattal



7. Ne kíséreljen meg fogazott pengéket élezni. Habár, ha csak az egyik penge fogazott, a másikat 
megélezheti	a	sztenderd	ollóélezési	folyamatnak	megfelelően.	Figyeljen	a	fogazásra.	A	fogak	nagyon
kicsik is lehetnek, amiket nehéz észrevenni.

8.	 Olló	kiegészítők:	Minden	professzionális	ollónak	és	sok	egyéb	ollónak	van	csavarfeszítője	a	
forgócsaphoz. Az Ön ollójának teljesítménye és élettartama növekedhet, ha úgy igazítja be a 
fogócsapot, hogy az élek között sima kapcsolat alakuljon ki és maradjon fenn, amikor becsukja az 
ollót.	Úgy	lehet	elérni	a	megfelelő	beállítást,	ha	a	penge	teljes	hosszúságának	50%-áig	kinyitja	az	
ollót	és	utána	addig	feszíti,	amíg	a	pengéknek	a	lazasága	épphogy	eltűnik.	Fontos,	hogy	a	
forgócsap ne legyen túlfeszítve. (Ha nem biztos benne, hogy el tudja végezni ezt a beállítást, akkor
kérjen segítséget)

A SCISSORPRO® SZABÁLYSZERŰ KARBANTARTÁSA
Nincs	 szükség	 semmilyen	mozgó	 rész	 (a	motor,	 a	 csapágy	 vagy	 az	 élező	 felületek)	 olajozására.	 
Az	 élezőjét	 óvatosan	 meg	 tudja	 tisztítani	 egy	 nedves	 ruhadarabbal	 történő	 óvatos	 törléssel.	 Ne	
használjon mosó- vagy súroló szert.
Az	élező	részben	esetlegesen	összegyűlt	fémport	úgy	tudja	eltávolítani,	hogy	kinyitja	az	élező	alján	
elhelyezkedő	kerek	műanyag	 fedődugaszt.	Rázza	ki	a	 fémport	és	 rakja	vissza	a	dugaszt.	Normál	
használat esetén 18 havonta lesz szükség erre, míg gyakori használat esetén gyakrabban.

KÉT ÉV GARANCIA 
A gyártási és anyaghibáknak tulajdonítható meghibásodá sok vonatkozásában a vásárlás napjától 
számítva	24	hónapos	gyártói	garanciát	vállalunk.	A	garancia	nem	terjed	ki	a	nem	megfelelő	kezelésből	
és	 használatból	 eredő	 károkra,	 valamint	 az	 olyan	 hibákra,	 amelyek	 csak	 csekély	 mértékben	 
befolyásol	ják	a	 készülék	működését	 vagy	értékét.	Továbbá,	a	garanciá	lis	 jogok	nem	vonatkoznak	
a szállítási sérülésekre, kivéve, ha ezek a mi hibánkból következtek be. A garancia nem terjed ki az  
olyan	 károkra	 sem,	 amelyek	 nem	 általunk	 vagy	 képviselőink	 által	 végzett	 javításoknak	 
tulajdoníthatóak.	Jogos	panasz	ese	tén	a	hibás	terméket	saját	belátásunk	szerint	vagy	megjavítjuk,	
vagy hibátlanra cseréljük. 
Kérjük	 juttassa	 vissza	 az	 élezőt	 a	 1161	 Budapest,	 Rákóczi	 út	 45.	 alatt	 található	 Chef’sChoice	 
bemutatóterembe.
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