ELEKTROMOS KÉSÉLEZŐ
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Használati útmutató
Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket.
A használati útmutatót olvassa el és õrizze
meg késõbbi áttekintésre is.
Felhasználási cél
A termék kések, ollók otthoni élezésére szolgál.
Nem alkalmas nagyüzemi felhasználásra.
Biztonsági óvintézkedések
A késélező nem érintkezhet vízzel vagy egyéb nedvességgel.
Kerülje az áramütés kockázatát!
Ha gyermekek közelében használja a terméket, tanúsítson
fokozott óvatosságot.
A használat befejeztével mindig áramtalanítsa a készüléket.
Ha az elektromos kábel vagy dugó sérült, ha a készülék
leesett vagy működésében rendellenességet tapasztal,
ne használja tovább a készüléket. A javíttatást mindig
szakképzett szerelőre bízza.
A készülék kültéri használatra nem alkalmas.
Az elektromos kábelt ne vezesse át éles peremeken.
Ne használja a terméket az útmutatótól eltérő egyéb célokra.
Kizárólag otthoni használatra javasolt.
A terméket gyermekek nem használhatják. A készüléket
tartsa gyermekektől elzárva.
Ne tegye ki forróság hatásának.
Védje a készüléket pára és nedvesség hatásától.
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A készülék bemutatása
belső nyílások kések
élezésére
külső nyílások ollók
élezésére

külső nyílások ollók
élezésére

kapcsoló
Üzemeltetés
A késélező 2 professzionális élezőtárcsával rendelkezik.
Készítse elő az életlen késeket, ollókat.
Kapcsolja be a gombbal a készüléket, a tárcsák beindulnak.
Az ollókat a külső nyílásokon mentén élezze, a két külső
nyílás az ollók speciális pengéjének élezésére szolgál.
A késeket a belső nyílások mentén élezzé, a két belső nyílás a
késpengék élezésére szolgál.
Az életlen kést/ollót lassan húzza át párszor a nyílások
mentén. A pengék mindkét oldalát élezze meg.
Először a bal oldali nyílás metén kezdje az élezést, majd a
jobb oldali nyílás mentén folytassa.
A kést/ollót tartsa vízszintesen, a penge hegyének élezésekor
enyhén emelje fel a nyelet vagy fogantyút.
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Élezés közben a késre csak enyhe nyomást gyakoroljon, ne
nyomja túl nagy erővel!
Az élezést fejezze be egyetlen gyors áthúzással.
A munka befejeztével kapcsolja ki az élező gombját és húzza
ki a kábeldugót az elektromos aljzatból.
A megélezett késeket használat előtt mossa tisztára.
Figyelmeztetés:
Tartsa távol ujjait a kés élétől. Balesetveszélyes lehet.
Tisztítás és karbantartás
A külső felületet törölje tisztára enyhén nedves kendővel.
Ne használjon vegyszereket, maró hatású anyagokat,
amelyek felsérthetik a készülék felületét.
SOHA ne merítse vízbe a készüléket, a készülék belsejét nem
érheti semmilyen nedvesség!
A professzionális élezőknél szokványos dolog, hogy élezés
közben az élezőtárcsa mellett szikrák pattognak, mivel ez
a készülék is hasonló elven működik, ez a jelenség teljesen
normális, nem jelent meghibásodást.
Élezés közben vibráló zaj hallható, ez teljesen szokványos
jelenség a késélezők ezen fajtájánál.
Műszaki jellemzők:
Feszültség 230V~
Frekvencia 50Hz
Teljesítmény 20W
Környezetvédelem:
Információk az elektromos berendezések
megsemmisítéséről
A készülék élettartamának lejárta vagy a teljes
megrongálódás után, amikor a javítása már nem
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gazdaságos, a készüléket ne dobja a háztartási
szemétgyűjtőbe, hanem szedje szét alapanyagai szerint
és a környezetvédelmi előírásoknak megfelelően adja le az
egyes anyagokat a kijelölt gyűjtőhelyeken.
A helyes megsemmisítéssel hozzájárul a természeti értékek
és az emberi egészség megőrzéséhez, melyeket a helytelen
szemétlerakás súlyosan károsíthat. További információkról
érdeklődjön a legközelebbi szemétgyűjtő helyen vagy
az illetékes helyi hivatalban. A helytelen megsemmisítés
és szemetelés a nemzetközi előírások alapján súlyos
büntetéseket vonhat maga után. Az elemeket soha ne a
háztartási szemétgyűjtőbe dobja, hanem adja le a megfelelő
gyűjtőhelyeken. A gyártó fenntartja a jogot az egyes
alkatrészek megváltoztatására a műszaki lehetőségek és a
termék továbbfejlesztése céljából.
Szerviz
Ha a készülék állapotában vagy működésében bármilyen
rendellenességet észlel, azonnal forduljon szakszervizhez. A
használat során mindig tartsa be a használati útmutatóban
közölt eljárásokat, utasításokat. A garancia nem érvényes
a sajátkezű javítások és az útmutatónak nem megfelelő
használat során keletkezett meghibásodásokra.
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