Univerzální ostřič nožů
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návod k použití model: WB-008
Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, - 
Nepohybujte ostřím dozadu a dopředukterou jste projevil nákupem tohoto výrobku.
pouze jedním směrem.
Nákup byl zcela jistě dobrou volbou. Důklad- - Doporučujeme opakovat tento postup asně si přečtěte tyto pokyny k použití a uchovejpoň 5x v každém slotu, nebo i častěji dle state je pro další použití.
vu čepele.
- Ostří nože po nabroušení opláchněte vodou.
Důležitá bezpečnostní upozornění
Dodržujte vždy níže uvedené pokyny, aby se Ochrana životního prostředí
minimalizovalo riziko zranění nebo poškození. Po uplynutí doby životnosti produktu nebo
- Přečtěte si všechny instrukce před použitím v okamžiku, kdy by oprava byla neekonomicvýrobku a uložte je na bezpečném místě ká, produkt nevhazujte do domovního odpak pozdějšímu nahlédnutí.
du. Za účelem správné likvidace výrobku jej
- Ostřič není vhodný pro děti nebo osoby se odevzdejte na určených sběrných místech,
sníženými smyslovými nebo psychickými kde budou přijata zdarma.
schopnostmi. Vždy jej udržujte mimo dosah Správnou likvidací pomůžete zachovat cendětí! Nezkoušejte ostřit nové nože při brou- né přírodní zdroje a napomáháte prevenci
šení netlačte na nůž velkou silou
potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být
Instrukce pro použití
důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další
Umístěte ostřič na stůl a držte při broušení za
podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu
rukojeť. Projeďte nůž každým otvorem (slonebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávtem) několikrát (cca 5x).
né likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být
Sloty mají následující funkce:
v souladu s národními předpisy uděleny poSlot 1: Diamantový povrch Diamond Surface kuty.
Prep (Příprava) Pro opravy poškozeServis
ných nožů a rovnání jejich ostří.
V případě, že po zakoupení výrobku zjistíte jaSlot 2: Wolframová ocel Tungsten Steel Sharkoukoli závadu, kontaktujte servisní oddělení.
pen (Broušení) Zostřuje nože a obnoví
Při použití výrobku se řiďte pokyny uvedenýostří nože do tvaru „V“.
mi v přiloženém návodu k použití. Na reklaSlot 3: K
 eramický kámen Ceramic Stone Final
maci nebude brán zřetel, pokud jste výrobek
Polish (Doladění) Leští čepel a vyrovnápozměnili či jste se neřídili pokyny uvedenými
vá veškeré povrchové nerovnosti, ktev návodu k použití.
ré mohly být způsobeny při procesu
Záruka se nevztahuje
ostření.
Upozornění: Pro broušení keramických nožů - na přirozené opotřebení funkčních častí výrobku v důsledku jeho běžného užívání
používejte pouze slot 1. Diamantový povrch
- na servisní zásahy související se standardní
Diamond Surface Prep.
údržbou výrobku (např. čištění, výměna dílů
2. Postup broušení
podléhajících běžnému opotřebení)
- Ostřete pouze suché a čisté ostří
- na závady způsobené vnějšími vlivy (např.
- Vložte nůž širokým koncem v blízkosti rukoklimatickými podmínkami, prašností, nejeti do prvního slotu a jemně táhněte směvhodným použitím apod.)
rem k sobě.
- na mechanická poškození v důsledku pádu
CZ -1-

Aktuální verzi návodu v elektronické podobě najdete na www.tvproducts.cz

výrobku, nárazu, úderu do něj apod.
- na škody vzniklé neodborným zacházením
nebo použitím výrobku v rozporu s návodem
k obsluze, přetížením, použitím nesprávných
nebo neoriginálních dílů, při použití nevhodného nebo neoriginálního příslušenství či
nevhodných nástrojů apod.
-
na škody vzniklé použitím neoriginálních
adaptérů nebo na použití originálního adaptéru k jinému výrobku. Je vždy nutné dodržet
vzájemnou kompatibilitu v rámci jednoho
výrobku.
U reklamovaných výrobků, které nebyly řádně
zabezpečeny proti mechanickému poškození
při přepravě nese riziko případné škody výhradně majitel. Dodavatel si vyhrazuje právo
na připadne změny v návodu k použití a neručí za možné tiskové chyby. Vyobrazení a popis
se mohou lišit od skutečnosti v závislosti na
modelu.
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