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FOTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK
Amikor elektromos készülékeket használ, mindig alapvető biztonsági intézkedéseket 
kell betartania, beleértve az alábbiakat:
1. Olvassa el az összes utasítást. Minden használónak el kell olvasnia ezt a használati utasítást.
2. Az elektromos veszélyekkel szembeni védekezés miatt ne merítse a Kerámia + acél 

gyémántköves® késélező modellt vízbe vagy más folyadékba.
3. Bizonyosodjon meg arról, hogy csak tiszta késpengéket helyez Kerámia + acél  

gyémántköves® késélező modellbe.
4. Húzza ki a konnektorból, amikor nem használja, ha be- vagy kivesz belőle részeket, 

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, illetve 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 elkerüljünk az 
elektromos áramütés veszélyét.

USA-n kívüli vásárlók: Kérjük, hogy vigye vissza az élezőt a helyi disztribútorhoz, ahol 
megbecsülik a szerelés vagy az elektromos, illetve 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 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. The Chef’sChoice® Kerámia + acél gyémántköves® késélező modellt kerámia és 
acélkések élezésére fejlesztették ki. Ne élezzen vele ollót, fejszepengét vagy semmi 
olyan pengét, ami nem illik bele könnyedén a nyílásba.

10. A vezeték ne lógjon asztal vagy pult szélén, és ne érintkezzen meleg felületekkel.
11. Amikor a bekapcsoló az ON pozícióban van (piros fény jelzi a kapcsolón, amikor ON 

pozícióban van), a Chef’sChoice® élezőnek mindig stabil pulton vagy asztalon kell lennie.
12. FIGYELMEZTETÉS: A KERÁMIA + ACÉL GYÉMÁNTKÖVES® KÉSÉLEZŐ MODELLEL  

MEGFELELŐEN ÉLEZETT KÉSEI 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 használja, gyerek mellett  

használja vagy ha beteg személy használja.
15. A Kerámia + acél gyémántköves® késélező modellnél ne használjon fenőolajat, vizet 

vagy bármi más folyadékot.
16. Csak háztartásban alkalmazható
17. ŐRIZZE MEG EZT A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓT
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JÓL  
VÁLASZTOTT

Gratulálunk! A sokoldalú Chef’sChoice Kerámia + acél 
gyémántköves® késélező tulajdonosaként értékelni fogja, hogy 
milyen egyszerű minden kerámia és acél kés gyári élességének 
fenntartása. Rendkívül precíz szögvezető rendszer biztosítja 
azt, hogy minden típusú kést automatikusan a megfelelő szögbe 
pozícionáljon, amikor a testreszabott gyémánt korongok gyorsan 
helyreállítják az élt. A késélt ezután megfenik a Chef’sChoice® 
által szabadalmaztatott fenő korongok, hogy az megdöbbentően 
élessé váljon. Élvezze az erőfeszítés nélküli szeletelés örömét és 
minden egyes hibátlan szelet tökéletességét.

A Chef’sChoice Kerámia + acél gyémántköves® késélező 
modellt arra fejlesztették ki, hogy a kerámia és acél típusú késeket 
15 fokos (összesen 30 fokos) elsődleges éllapokkal élezze, így a 
legmagasabb szintű késélességet és -élformát érjen el a kerámia 
és acél késeken. 

A Chef’sChoice Kerámia + acél gyémántköves® késélező 
modellel a kerámia és acél pengéken egyedülálló módon  
pontosan 15 fokos elsődleges élt lehet kialakítani, de ha Ön 
úgy szeretné, akkor lehetősége van egy második, kis mikroél  
kialakítására is az él mentén, ami jelentős erősséget és 
tartósságot ad a már eleve nagyon éles élnek.

Így meg fogja tapasztalni az élesség és tartósság extra előnyeit, 
amelyek a Chef’sChoice® Kerámia + acél gyémántköves® 
késélezőt a professzionális séfek kedvencévé tették. 

Határozottan arra bíztatjuk Önt, hogy olvassa el a következő 
részeket, amelyek részletesen bemutatják a különböző  
típusú pengék optimális élezési módját. Jó szórakozást!
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ISMERKEDÉS AZ M700-AS ÉLEZŐVEL
Az M700-as modell (1. ábra) egy egyedi élező. Az 1. Acélélező fokozatot kizárólag az acél 
késekhez tervezték. A 2. Kerámiaélező fokozatot pedig kizárólag a kerámia késekhez alakították 
ki. A harmadik fokozat tartalmazza az egyedülálló Chef’sChoice® ultrafinom csiszolókorongokat, 
amely mikroszkopikus éleket alakít ki a pengén, és megdöbbentően élesre csiszolja azokat.
Az acél késeket először a finom gyémánt csiszolóval élezzük 15°-os szögben (3. ábra) az 1. 
fokozatban aztán a 3. fokozatban a mikrogyémánt csiszolókövekkel élesítjük és fenjük. 
A fogazott pengék élezésére szolgáló speciális eljárásokat a 11. oldaltól kezdődően mutatjuk be. 
A Kerámia + acél gyémántköves® késélező modellben van egy kézzel működtethető gyémánt 
tisztítórendszer, amelyet szükség esetén arra használhat, hogy letisztítson mindenféle ételma-
radékot vagy élezés után visszamaradt törmeléket a 3. fokozat ultrafinom csiszoló lemezeinek 
felületéről. Határozottan javasoljuk, hogy mindig alaposan tisztítsa meg késeit élezés előtt. 
Hacsak nem használja nagyon gyakran az élezőt, akkor hónapokig, egy évig, sőt még annál is 
tovább tud élezni anélkül, hogy szükségessé válna a csiszolókorongok tisztítása. Csak akkor kell 
ezt a 11. oldalon bemutatott kényelmes tisztítást elvégeznie, ha azt érzi, hogy a 3. fokozatban 
határozottan csökkent a csiszolás hatékonysága.

1. ábra:  A Chef’sChoice Kerámia + acél gyémántköves® késélezőt úgy tervezték, hogy a kerámia és a acél késeket  
is megélezze

Be-, kikapcsoló

Kés tartó 
szögvezető 

BalBal BalJobb Jobb Jobb

Kerámia kés
 2. fázis

Polírozás/fényezés
3. fázis

Acél kés
1. fázis
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Rendszeresen le kell tisztítani az élezés során keletkezett fém és kerámia port. „Az élező tisztí-
tása” részt a 13. oldalon találja.
Sose működtesse az élezőt a hátsó oldaláról. Élezéskor a megfelelő erősségű lefelé nyomást 
alkalmazza, amely biztosítja, hogy a pengék éle minden egyes húzásnál egyforma és állandó 
kapcsolatban legyen a csiszoló korongokkal.(Lásd a javaslatokat a 12. oldalon.) További nyomás 
nem szükséges és nem gyorsítja fel az élezési folyamatot. Kerülje el azt, hogy erősen belevág-
jon a műanyag borításba. Ha véletlenül mégis belevágna, az funkcionálisan nem hat az élező 
működésére és nem károsítja az élt sem.
Először tegyen egy próbahúzást úgy, hogy az élező még nincs bekapcsolva. Csúsztassa a kés 
élét egyenletesen a bal oldali nyílásba, ami az 1. vagy a 2. fokozat bal oldali vezetője és a 
műanyag késtartó rugó között van. Ne fordítsa el a kést. Mozdítsa el a pengét lefelé a nyílásban 
mindaddig, amíg érzi, hogy hozzáért a gyémánt lemezhez. Húzza maga felé úgy, hogy kicsit 
megemeli a kés nyelét, ahogy az él csúcsa felé közelít. Ez a próbahúzás megmutatja, hogy 
milyen rugóerőre számíthat. Vegye ki a kést és olvassa el a következő útmutatót az Ön által 
élezendő kés fajtájára vonatkozóan.

3. ábra. Tipikus élmetszet, mely a 15°-os elsődleges élt 
ábrázolja

2. ábra. Egy tipikus kerámia konyhai kés 

Nyél

Él Pengevég
Csúcs

Model 15 edge

4. ábra. Az acél kések élezésére szolgáló 1. fázis
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A KERÁMIA KÉS ÉLEZÉSE
A kerámia kések mindkét oldala 15 fokban élezi meg a teljes 30 fokos élszögért.
A 2. és 3. fázis használata
ÉLEZÉS A 2. KERÁMIAÉLEZŐ FÁZISBAN
Kapcsolja be az élezőt az ON gombbal és húzza át a kerámia pengét a 2. Kerámiaélező fokozat 
bal nyílásában (5. ábra), aztán a szomszédos jobb nyílásban. Ismételje meg a páros húzásokat 
a 2. fokozatban, a bal és jobb nyílásokat felváltva használja. Nagyjából 5-6 másodpercig tartson 
minden egyes húzás egy kb. 12,5 cm hosszúságú pengénél. Fontos, hogy a kerámia kések 
esetén ne siettesse a folyamatot. A lassú húzások előnyösek. Ha a penge rosszabb állapotú 
vagy kopottabb, akkor több húzásra lehet szükség. Amikor először élez ilyen típusú kést, ak-
kor akár 10 pár húzás (a bal és jobb nyílásokban felváltva) is szükséges lehet ilyen vékony él 
teljes élezéséhez. A vastagabb pengékhez több húzás szükséges. 3 húzás után ellenőrizze, 
hogy a kerámia kés elvágja-e a papírt. Azok számára írjuk, akik az acél késélezést ismerik, hogy 
a kerámia késeken nem alakul ki sorja. Ezért az élezést követően az élesség ellenőrzése a  
javasolt módszer. 
Egyes kések eltérhetnek a széles körben elterjedt 30°-os szabványtól, és a kés egyik oldala is 
eltérhet a kés másik oldalától. A Kerámia + acél gyémántköves® késélező egy precíz 30°-os 
élt alakít ki, és több húzást igényelhet a 2. fázisban az ideális 30°-os élhez.
Ha egy jó minőségű, márkás kerámia kést élez meg az élezővel, azt fogja tapasztalni, hogy 
csupán néhány (2-3) váltakozó húzás (a jobb és bal nyílásban váltogatva) elegendő ahhoz, hogy 
előkészítse a kést a 3. polírozó/befejező fázishoz. 
AZ ÉLEZÉS BEFJEZÉSE A 3. POLÍROZÓ/FÉNYEZŐ FÁZISBAN
A Chef’sChoice Kerámia + acél gyémántköves® késélezőt úgy fejlesztették ki, hogy mind a 
kerámia, mind az acél késeket meg tudja élezni. Az élezésnek ez a végső szakasza egy olyan élt 
hoz létre, mely még a gyári élnél is élesebb. Ez páratlannak számít a picaon lévő élezők körében. 
A 2. fázisban végzett élezés befejezéseképpen végezzen el 5-6 lassú váltakozó (a jobb és a  
bal oldalon váltogatva) húzást az élező 2. fázisában (6. ábra). Kb. 3 másodpercig tartson a 
húzás 3 cm-enként. Először 5 lassú váltakozó húzást javaslunk (állandó sebességgel), majd az  
élesség tesztelését.

6. ábra. Kerámia kés élezése a 3. fázisban5. ábra. Az kerámia kések élezésére szolgáló 2. fázis
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Ha a kés nem elég éles, 2-3 húzást végezzen el vele. A késnek már olyan élesnek kell lennie, 
hogy elvágja a papírt.
A kerámia kések kialakításuknál fogva törékenyebbek a hagyományos acél késeknél. A 3. 
fázisban az egyedülálló gyémánt korongok használata elengedhetetlen a borotvaéles él  
kialakításához. 
A KERÁMIA KÉSEK ÚJRAÉLEZÉSE
A kerámia kések „felfrissítéséhez” nincs szükség arra, hogy a 2. fázisban élezzen. Egyszerűen 
húzza végig 4-5 alkalommal (váltakozva) a 3. fázisban a kerámia kését (egy húzás kb. 2 mp/3 
cm), majd tesztelje az élességet. Ha a kés még nem elég éles, húzza végig még 2-3-szor a kését 
a 3. fázis korongjain. A késnek olyan élesnek kell lennie, hogy el tudja vágni a papírt.
Amikor a penge nagyon rossz állapotú vagy tompa, az „újraélezést” nem szükséges önmagában 
elvégezni. Ebben az esetben egy teljes élezésre van szükség, melyről a 6. oldalon olvashat.  

AZ ACÉL KÉSEK ÉLEZÉSE
A kétoldalon élezett késeken mindkét oldalon 15 fokos a szög a hihetetlenül éles élért (összesen 
30°) (lásd 3. ábra). Csak az első és a harmadik fázist használja.
Megjegyzés: Ha egy acél kést szeretne egy olyan kerámia kés után megélezni, melyet a  
M700-as modellel élezett, kérjük, olvassa el az „Élező tisztítása” fejezetet a 13. oldalon, és 
kövesse a tisztításra vonatkozó utasításokat, melyek az acél kés élezéséhez kapcsolódnak. 
AZ ÉL ÉLEZÉSE AZ 1. ACÉLKÉS ÉLEZŐ FÁZISBAN
Kapcsolja be az élezőt az ON gombbal és húzza át a pengét az első, acélélező fokozat bal 
nyílásában (7. ábra) aztán a szomszédos jobb nyílásban. Ismételje meg a páros húzásokat az 
1. fokozatban, a bal és jobb nyílásokat felváltva használja. Nagyjából 4-5 másodpercig tartson  
minden egyes húzás egy kb. 12,5 cm hosszúságú pengénél. Ha hosszabb a penge, akkor  
tartson tovább, ha rövidebb, akkor egy kicsit rövidebb idő is lehet. Amikor először élez ilyen  
típusú kést, akkor akár 10 pár húzás (a bal és jobb nyílásokban felváltva) is szükséges lehet ilyen  
vékony él teljes élezéséhez. A vastagabb pengékhez több húzás szükséges. 3 húzás után 
ellenőrizze a sorját a lent bemutatott módon (9. ábra), és ha szükséges, végezzen további 
húzáspárokat mindaddig, amíg kis sorja ki nem alakul a penge teljes hosszában.
Ne élezze túl! Ha kialakította a sorját a penge teljes hosszában, akkor folytassa a 3. fokozattal.

7. ábra. Acél kés élezése az 1. fázisan 
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A SORJA ÉRZÉKELÉSE
Hogy megbizonyosodjon a sorja jelenlétéről (lásd 9. ábra), óvatosan húzza végig a mutatóujját a 
pengén, az ábrán mutatott irányban. Ne húzza az ujját az élen, nehogy elvágja azt. Ha az utolsó 
húzás a jobb nyílásban történt, akkor a sorja csak a penge jobb oldalán alakul ki – ha a szokásos 
módon tartja a kést - és fordítva. Ha a sorja megjelent az élen, úgy tűnik, mintha az él érdes 
és hajlott folytatása lenne, míg összehasonlításképpen az él másik oldala nagyon simának fog 
tűnni. Ha nincs sorja, folytassa az élezést az 1. fokozatban, felváltva a bal és a jobb nyílásokban 
mindaddig, amíg a sorja ki nem alakul. Ha létrehozta a sorját a penge teljes hosszában, akkor 
folytassa a 3. fokozattal (8. ábra).
AZ ACÉL PENGE POLÍROZÁSA/FÉNYEZÉSE A 3. FOKOZATBAN
Húzza végig a pengét a bal oldali nyílásban, majd a jobb oldali nyílásban a 3. fokozatban (lásd 8. 
ábra). 2 pár húzást végezzen (mindegyiket 4-5 másodpercig) felváltva minden húzást a 3. fokozat 
a bal, illetve a jobb oldali nyílásaiban. 
Ellenőrizze a penge élességét! Ha még élesebbet szeretne, akkor végezzen még néhány páros 
húzást és ismét ellenőrizze az élességet! Ismételje meg ezt a folyamatot mindaddig, amíg a  
rendkívül éles él létre nem jön.
Használjon egy darab papírt az élesség ellenőrzéséhez vagy szeleteljen fel egy paradicsomot. 

A HAGYOMÁNYOS (EGY OLDALON 
ÉLEZETT) JAPÁN PENGE ÉLEZÉSE

A hagyományos japán kések – mint például a sashimi penge – egyoldalasak és a pengéjük 
első oldalán nagy gyári él van („A” él, 10. ábra). Ilyen fajta késeknek sok gyártója van sashimi 
előállításához. A gyári élt („A” él) körülbelül 10 fokosra alakítják, de vannak kivételek, mivel a 
kések szöge nem sztenderdizált az ázsiai gyárakban. A tradicionális japán kések kialakítása és 
a vágó élek részletes struktúrája széles skálán mozog egyik gyártótól a másikig, de azért vannak 
hasonlóságok is. A vágóél a penge front oldalán, a nagy gyári él alatt található kis elsődleges 
élből áll és egy sokkal kisebb másodlagos mikroélből a hátoldalon. Általában a hátoldali mikroélt 
(11. ábra) csak kézi nagyítóval lehet látni. A hátoldal teljesen sima a gyári beállításnál, vagy még 

Sorja

9. ábra. Amikor a penge élén létrejön egy pontos sorja, azt 
ki lehet tapintani úgy, hogy az ujjunkat keresztül húzzuk a 
pengén. Vigyázat! Lásd a szöveget! 

8. ábra. Egy acél kés polírozása 
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gyakrabban kissé homorú, hogy hatékony mikroélt lehessen kialakítani a vágóél részeként. Mivel 
nincs sztenderdizálás, Ázsiában ezeket a késeket gyakran kézi módszerrel élezik. 
Következésképpen ezen kések élezése nehéz, munka- és időigényes. A Chef’sChoice Kerámia 
+ acél gyémántköves® késélezőt úgy tervezték, hogy gyakorlatilag minden tradicionális ázsiai 
pengét meg tud élezni, és gyári minőségű él tud kialakítani.
Mielőtt elkezd egy tradicionális japán pengét élezni, vizsgálja meg alaposan, hogy tényleg egy 
tradicionális egyoldalú pengéről van-e szó és állapítsa meg, hogy jobb vagy balkezes-e a kés, 
mint ahogy azt a 10. ábra mutatja.
Nagyon fontos, hogy körültekintően kövesse az élezési folyamatot és sorrendet - ahogy az aláb-
biakban bemutatjuk - annak érdekében, hogy optimális él keletkezzen a hagyományos pengéjén.
Bizonyosodjon meg róla, hogy a pengének melyik oldalán van a nagy gyári „A” él. Tartsa a pengét 
a kezében (mintha vágna) és ha a nagy gyári beállítású él a penge jobb oldalán van, akkor a 
penge jobbkezes. A jobbkezes pengéket csak az első fázis bal oldali nyílásában élezze, hogy 
az élnek csak a jobb oldali része érjen hozzá az élezőtárcsához. Kövesse az alábbiakat.
TRADICIONÁLIS JAPÁN KÉSEK FENÉSE AZ  
ELSŐ FOKOZATBAN (JOBB OLDALI PENGÉK ESETÉN)
Ebben a példában, ahol feltételezzük, hogy az Ön tradicionális pengéje jobboldalas, az első 
fázisban csak a bal oldali nyílásban kell fenni. A húzások száma az „A” él gyári beállításától függ 
(10. és 11. ábra), attól, hogy milyen életlen a pengéje. 
Végezzen 5-10 húzást (mindegyiket 1-2 másodpercig 3 cm-enként) az első fázisban a bal oldali 
nyílásban és utána ellenőrizze a sorját a penge élének teljes hátoldalán. (A sorja az első fázisban  
keletkezik, kicsi, de érezhető, mint ahogy azt a 9. ábra mutatja. Bizonyosodjon meg róla, 
hogy a sorja a penge teljes hosszán jelen van. Ha nincs sorja, vagy csak részlegesen létezik,  
akkor végezzen további húzásokat a bal oldali nyílásban, egyszerre kb. ötöt és minden 5. 
húzás után ellenőrizze a sorját. Általában összesen 10-20 húzás a bal oldali nyílásban elég lesz  
ahhoz, hogy kialakuljon a sorja és valószínűtlen, hogy több mint 20 húzást kell elvégezni a sorja  
kialakításához. Ha a sorja létrejött, akkor haladjon tovább a 3. fázisra.

10. ábra. Tipikus élmetszete egy egyoldalon élezett 
hagyományos ázsiai pengének, mely vékonyabb és 
élesebb az egyik oldalon. 

11. ábra. Élmetszete egy tipikus gyári hagyományos ázsiai 
késélnek, 50x-es nagyításban (jobb kezes)



12. ábra. A hagyományos európai/amerikai penge általában 
vastagabb. 

13. ábra. Kétoldalon élezett európai/amerikai és ázsiai 
penge, mely általában vékonyabb. 
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A TRADICIONÁLIS JAPÁN PENGÉK VÉGSŐ ÉLÉNEK POLÍROZÁSA/FNYEZÉSE A 3.  
FÁZISBAN (JOBB OLDALAS PENGÉK ESETÉN)
A) Végezzen 2-3 lassú 3-4 mp/3 cm-es húzást, csak a 3. fázis bal oldali nyílásában és utána 

távolítsa el a sorját a lenti B) lépésnek megfelelően.
B) Végezzen egy szabályszerű húzást a 3. fázis jobb oldali nyílásában az él hátoldalán.  

(3-4 mp-ig tartson)
C) Végezzen 1-2 pár gyors húzást (mindegyik 1-2 mp-es) felváltva a 3. fázis bal és jobb 

nyílásaiban. Ellenőrizze a penge élességét egy vékony papírlap segítségével. A pengének 
élesnek kell lennie, ellenkező esetben ismételje meg a fenti A, B és C lépéseket.

A HAGYOMÁNYOS JAPÁN PENGE ÚJRAÉLEZÉSE (JOBB KEZES)
Általában gyorsan újra tudja élezni a kést a fenti A), B), C) lépések sorrendjét követve. Ismételje 
meg ezt, ha szükséges, a borotvaéles él elérése érdekében. Ha a 3. fokozatban az újraélezés 
során nem alakul ki éles él, vagy ha az él nagyon tompa volt, akkor az egyes fokozatban kell 
újrafenni az élt. Használja az első fokozat bal nyílását. Általában 5 húzás elegendő lesz az első 
fokozatban. Mindenesetre alakuljon ki a sorja, mielőtt ismét továbblép a 3. fokozatra. Fejezze be 
az élt a 3. fokozatban, követve az A), B) és C) lépéseket.
A HAGYOMÁNYOS BAL KEZES JAPÁN PENGÉK ÉLEZÉSE
A bal oldalon élezett pengéknél alkalmazandó folyamat hasonló ahhoz, mint amit a fent részletezett 
jobboldalon élezett pengéknél kell követni – kivéve, hogy minden esetben a nyílásokat pont fordít-
va kell használni. Ha a jobbkezes pengéknél azt kérik, hogy a bal oldali nyílást használja, akkor a 
baloldalas pengék élezésénél a jobboldali nyílást kell használnia. 
Hasonló módon használja a baloldali nyílást mindig úgy, ahogy a jobb oldali leírásnál a jobb oldali 
nyílást kell használni.

AZ EURÓPAI/AMERIKAI KÉS  
ÁTALAKÍTÁSA 15 FOKOS ÁZSIAI ÉLRE

Az Chef’sChoice Kerámia + acél gyémántköves® késélező 15 fokos élben élezi meg a 
késeket. Ha szeretné átalakítani a hagyományos 20°-os európai kését 15 fokos késsé, az M700-
as élezővel megkönnyíti ezt, ha követi az „Acél pengék élezése” részt. Ennek az átalakításnak 
a végrehajtásához kövesse az acélkések élezésére vonatkozó utasításokat a 7-8. oldalon. Az 
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első szakaszban a kezdeti élezés több időt vehet igénybe, mint várnánk, de az újraélezés már 
normális lesz.

A FOGAZOTT (ACÉL) PENGÉK  
ÉLEZÉSÉNEK FOLYAMATA

A fogazott pengék hasonlóak a fűrész éléhez, cakkozott bemélyedésekkel és csúcsos fogak 
sorozatával. Normál esetben a kis csúcsok végzik a vágást. A Chef’sChoice Kerámia + acél 
gyémántköves® késélező modelljével mindenféle fogazott penge élezhető. Azonban csak a 3. 
fokozatot használja, amely megélezi a fogakat és ezeken a fogakon mikroélt hoz létre. 
Általában 2-3 váltakozó húzás a 3. fokozat bal és jobb nyílásában megfelelő lesz (14. ábra). 
Mivel a fogazott pengéknek fűrészszerű a felépítése, az él soha nem fog olyan élesnek tűnni, mint 
a sima élű kés. Azonban a fogszerű felépítés nagyon hasznos lehet, pl. ha bőrt akar felvágni egy 
kemény héjas ételnél, vagy ha papíralapú anyagot akar átvágni.

A FÉNYEZŐ/POLÍROZÓ KORONGOK  
TISZTÍTÁSA A 3. FOKOZATBAN

AZ M700-as modellt felszerelték egy olyan rendszerrel, amely során kézzel le lehet tisztítani a 
fényező/polírozó korongokat a 3. fokozatban. Ha ezek a korongok olajjal, étellel vagy élezési 
törmelékkel szennyeződnek, letisztíthatók és újra formába hozhatók az élező hátsó részén lévő 
kézi emelőkar mozgatásával. Ez az emelőkar a vájatban található, mint azt a 15. ábra mutatja, 
ha az élező hátulját tartja maga felé, akkor a bal alsó sarokban. A tisztító eszköz működtetéséhez 
kapcsolja be az ON gombot és kövesse a következő folyamatot:
• Nyomja meg a kis emelőkart a JOBB oldali résben, tartsa 3-4 másodpercig
• Nyomja BALRA szintén 3-4 másodpercig. 
Amikor az emelőkar egy irányba elmozdult, a tisztító eszköz megtisztítja és formába hozza a 
fényező/polírozó korong aktív felületét. Ha lefelé mozdítja a másik irányba, akkor meg tudja  
tisztítani a másik korongot.

14. ábra. Egy fogazott kés élezése a 3. fázisban. 
Figyelmesen kövesse az utasításokat. 

15. ábra. Óvastosan használja a takarító eszközt.
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Ezt a tisztító/helyreállító folyamatot CSAK akkor használja, ha a 3. fokozat fehér korongjai 
jelentősen elsötétedtek, vagy ha a 3. fokozatban a fényezés/polírozás nem megfelelő. 
Ezen eszköz használata eltüntet minden anyagot a 3. fokozat lemezeinek felületéről, így ha túl-
zottan sokat használja, akkor szükségtelenül túl sokat fog eltávolítani az élről és így a korong idő 
előtt tönkremegy.
Ha mégis ez történne, akkor szükségessé válik a korongok gyári cseréje. Ha rendszeresen 
megtisztítja a késeit élezés előtt, akkor kevesebb mint évente egyszer lesz szükség a 3. foko-
zatbeli tisztításra.

JAVASLATOK
1. Mindig távolítson el minden ételt, olajat vagy bármi egyéb idegen anyagot a pengék éléről, 

mielőtt élezné vagy újraélezné azokat. Ha nagyon szennyezettek, használjon mosószert és 
vizet a tisztításhoz.

2. A pengéket mindig a javasolt sebességgel és állandó arányban húzza végig a penge 
hosszán. Sose szakítsa meg vagy állítsa meg a penge mozgását, ha az már hozzáér a 
csiszoló korongokhoz.

3. Figyelmesen kövesse az egyes pengefajtákhoz leírt folyamatokat, hogy a lehető legjobb 
eredményt érje el, és hogy meg tudja hosszabbítani kései hasznos élettartamát.

4. Az élezés során a kés élének folyamatosan érintkeznie kell a csiszoló korongokkal, amikor a 
kést kihúzza a késvezető nyílásból. Ha egy ívelt pengét szeretne élezni, közel a csúcsához, 
akkor emelje fel egy kicsit a kés nyelét, ahogy közelít a penge csúcsa felé, de csak éppen 
annyira, hogy az él élezés közben hallhatóan érintkezésben maradjon a fenő vagy fényező 
koronggal. 

5. Ha szeretné növelni szakértelmét a Chef’sChoice® M700-as modelljével kapcsolatban, 
tanulja meg, hogyan kell a sorját észlelni az élen (ahogy a 7. és 8. oldalon írtuk). Bár ezen 
technika alkalmazása nélkül is jól lehet élezni, ez a leggyorsabb módja annak, hogy  
megállapítsa, hogy megfelelően élezett-e a korábbi lépések során. Ezzel megakadályozza 
azt, hogy túlélezze a pengét és minden alkalommal hihetetlenül éles éleket biztosít. Egy 
paradicsom vagy egy darab papír elvágásával kényelmesen ellenőrizheti a megélezett 
penge élességét. 

16. ábra. Ha a penge jelentősen csorbult, segíthet, ha 
elhelyezzük mögé az ujjunkat élezés közben, ahogy az 
ábrán látható.

Pengevég
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6. Csak lefelé irányuló mozgást végezzen az élezés során – olyan erővel, amely biztos  
kapcsolatot eredményez a csiszoló koronggal.

7. Ha a késének van egy nagy bemélyedése a hüvelykujj megtartásáért (ujjtartó), akkor  
hasznos lehet, ha a mutatóujját az ujjtartóra vagy mögé teszi (lásd 16. ábra), amikor a 
pengét beilleszti az élezőbe. (Vigyázzon! Az ujjtartó csúcsa éles lehet!).

 Az ujjával meg tudja állítani a pengét és megakadályozhatja, hogy olyan mélyen bemenjen 
az élező nyílásba, hogy az ujjtartó rész elérje az élező megállítóját, amikor kifelé húzza a 
pengét. Egy kis gyakorlással tökéletessé lehet fejleszteni ezt a technikát. Amikor beilleszti a 
pengét, hagyja, hogy az ujja végigfusson az élező elején.

8. Ha jól használja az élezőt, akkor azt tapasztalja, hogy meg lehet élezni egy teljes pengét kb. 
a fokon 3 cm-ig vagy az élező markolatáig. Ez a Chef’sChoice® M700-as modell nagy előnye 
más élezőkkel szemben, ami különösen fontos akkor, ha séfkéseket élez, ahol a  
pengét az egész hosszában meg kell élezni, hogy megmaradjon az él vonalának  
görbülete. Ha a séfkésnek nehéz, vastag foka van a fogantyú mellett, ami beleér az élbe, 
egy köszörűvel módosítani lehet vagy akár el is távolítható a fok alsó része, hogy ne 
akadályozza az élezést, és így a penge teljes hosszát meg tudja élezni. 

 A kerámia kés típusától függően a kerámia kés élezésekor fehér vagy fekete por keletkezik. 
Ez normális. Javasoljuk, hogy a tulajdonos tisztítsa le ezt a port a kerámia szögvezetőkről, 
az élező kikapcsolt állapotában. (Lásd alább az „Élező tisztítása” részt.)

9. Tisztítsa meg a késeit az élezés után szappannal és vízzel, hogy eltávolítson róla 
minden port, mielőtt élelmiszerrel érintkezne.

10. Ezt az élezőt ne használja sem kerámia kések, sem ollók élezéséhez!

SZABÁLYSZERŰ KARBANTARTÁS
Nincs szükség semmilyen mozgó rész (motor, csapágy vagy az élező felületek) olajozására. Víz 
sem szükséges a csiszolókra. Az élező külső részét le lehet tisztítani egy nedves ruhadarabbal, 
óvatosan megtörölve azt. Ne használjon mosó- vagy súrolószert.
AZ ÉLEZŐ TISZTÍTÁSA
Chef’sChoice® M700-as modell összegyűjti az acél kések élezése alatt keletkező fémport a 
mágneses fedő segítségével, mely az első fázis alatt található. Évente egyszer (vagy amikor 
szükséges) el kell távolítani a fémport. Mozdítsa el a kis négyszög alakú fedőt, amely az élező 
alján lévő nyílást fedi le (17. ábra). Fémdarabkákat fog találni, amelyek ezen fedő belső oldalán 
elhelyezett mágneshez tapadnak. 

17. ábra. A fedél eltávolítása az élező alatt, hogy 
megtisztítsuk azt a keletkező fémportól (lásd a normal 
kezelés szakaszt)
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Egyszerűen törölje le vagy távolítsa el a mágnesről az összegyűlt darabkákat egy papírtörlővel 
vagy fogkefével és helyezze vissza a fedőt a nyílásra. Ha nagyobb mennyiségű fémdarabkák 
vagy por gyűlt össze, akkor ki tudja rázni a maradék port az alsó nyíláson át, ha leveszi a fedőjét. 
Tisztítás után helyezze vissza a fedőt a mágnessel együtt a helyére. 
Mivel a kerámia kések nem mágnesesek, ezért a kerámiakések élezése során keletkező port más 
módon kel eltávolítani. A M700-as modellt úgy tervezték, hogy a 2. fázis és a 3. fázis szögvezetői 
eltávolíthatóak (lásd 18. és 19. ábra). A 2. és 3. fázist használjuk a kerámia kések esetén.
A műanyag szögvezetők eltávolításához először kapcsolja ki az élezőt, és elektromos  
csatlakozóját húzza ki az áramforrásból. Nyomja meg a műanyag szögvezetők hátulján található 
zárat (18. ábra), és miközben nyomja a zárat, emelje fel és távolítsa el a szögvezetőt. Leöblítheti 
azt meleg vízzel, majd megtörölheti papírtörlővel. Levegőn is megszáríthatja, de mosogatógépbe 
soha ne tegye.
A műanyag szögvezetők kiszedése után maradt 2. és 3. élező fázis (lásd 19. ábra) könnyedén  
takarítható, ha kiporszívózzuk a porszívóhoz csatlakoztatható kis munkákra alkalmas  
porszívófejjel. A porszívózás után maradó por eltávolítható nedves papírtörlővel.
Miközben befejezte a műanyag szögvezetők tisztítását, azokat újra be kell helyezni az élezőbe 
úgy, hogy nyílt csatornába tesszük őket (lásd 19. ábra), majd biztonságosan rögzítjük őket.
Kérjük, győződjön meg arról, hogy a 2. és 3. fázis műanyag szögvezetői megfelelően  
visszakerültek a helyükre.
Különösen fontos, hogy a kerámia port tisztítsa ki az élezőből a 3. fázisban, mielőtt azzal acél 
késeket élezne, mert a 3. fázisban mind az acél, mind a kerámia késeket lehet polírozni. A kerámia 
por keményebb, mint a fémpor, és bármennyi kerámiapor maradna is a 3. fázis szögvezetőin, 
azok megkarcolnák az acélpengét. Bár ezek a karcok nem befolyásolják a kés működését, egyes 
emberek kifogásolhatják őket. 

18. ábra. Eltávolítható szögvezetők a 2. és 3. fázisban. 

Zár

19. ábra. A 3. fázis szögvezetői eltávolíthatóak csatornából. 

Szögvezető

Csatorna
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KÉT ÉV GARANCIA
A gyártási és anyaghibáknak tulajdonítható meghibásodások 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 befolyásolják a készülék működését vagy értékét. Továbbá, a garanciális 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 esetén 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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