
HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

 Professional 
Diamond Hone®  Késélező 2100

HU F I E

Használat előtt olvassa el az útmutatót. 
A legjobb eredmény elérése érdekében 
kövesse az útmutatóban leírtakat.
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BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK 
Elektromos eszközök használata esetén a biztonsági óvintézkedések
betartása kötelező, beleértve az alábbiakat:
1. Olvassa el a használati útmutatót!
2. Az elektromosság okozta veszély elkerülése érdekében a Chef’sChoice® 2100 

készülék motoros egységét soha ne merítse vízbe, vagy más folyadékba!
3. A Chef’sChoice® 2100 használata előtt a kés pengéjét mindig alaposan meg 

kell tisztítani.
4. Használaton kívül, illetve az alkatrészek tisztítása, eltávolítása és visszahelyezése 

előtt (kivéve: kivehető élező egység) áramtalanítsa a készüléket! (1. ábra)
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 a javítás, illetve az elektronikai, vagy mechanikai szerelés 
költségét. Ha a készülék elektromos kábele sérült, az, baleset elkerülése érde 
ké-ben csak a Chef’sChoice® kereskedésben, vagy szakszerviz által cserélhető.
Vásárlóknak az US                        A-n kív ül: Kérjük, a késélezőt küldje vissza az eladóhoz, ahol 
megállapítják a javítás, illetve az elektronikai, vagy mechanikai szerelés 
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. Ha a késélezőhöz nem eredeti EdgeCraft Corporation alkatrészeket használ,
azok tűz- és balesetveszélyes lehetnek, vagy áramütést okozhatnak.

8. A Chef’sChoic , e® 2100-as modell konyhai kések, zsebkések és sportkések élezé- 
sére alkalmas. Ne használja fejszék, ívelt pengéjű kések, vagy olyan pengék
élezésére, amelyet nem tud könnyedén behelyezni az élező nyílásba.

9.  
forró felülettel ne érintkezzen!

10.
 
Bekapcsolt állapotban („ON” helyzetben a kapcsoló pirosan világít) a Chef’s
Choice® késélező legyen mindig stabil, vízszintes asztallapon, vagy pulton.

11. VIGYÁZAT: A CHEF’SCHOICE® HASZNÁLATA ÁLTAL A KÉSEK A VÁRTNÁL
ÉLESEBBEK LESZNEK. A BALESET ELKERÜLÉSE ÉRDEKÉBEN, A KÉSZÜLÉKET
FOKOZOTT ÓVATOSSÁGGAL MŰKÖDTESSE! A MEGÉLEZETT KÉSSEL NE VÁGJON
UJJAI, KEZE, ILLETVE A TESTE IRÁNYÁBA! UJJAIT NE HÚZZA VÉGIG A PENGE
ÉLÉN! A KÉSZÜLÉKET BIZTONSÁGOS HELYEN TÁROLJA!

12. A készülék kültéri használatra nem alkalmas.
13. A készüléket gyermek közelében fokozott óvatossággal használja!
14. A Chef’sChoice® élező használata közben ne alkalmazzon fenő olajat, vizet

vagy más folyadékot. 
15.

 

ŐRIZZE MEG A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓT!
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Gratulálunk! Ön a Chef’sChoice®
Professional Késélező 2100-as modellt  
választotta! 
Ez az eszköz késeit különösen élessé és tartóssá varázsolja. A késélező gyártója az
EdgeCraft – világvezető a vágóél technológiában. A 2100-as modell az EdgeCraft
gyémánt csiszolóerejét egyesíti a fenési technológiával. A jelenleg forgalomban lévő.
élezők között a legélesebb és legtartósabb élt hozza létre. Használatával kései hamar
borotvaélessé válnak. Ha késeit a 2100-as modellel egyszer megélezi, az újraélezés
kevesebb, mint egy percet vesz már csak igénybe. Ennek következtében, ha a
2100-as modell mindig kéznél van, késeit olyan gyorsan újraélezheti, hogy azok
minden nap borotvaélesek lesznek.

KICSOMAGOLÁS ÉS ÜZEMBEHELYEZÉS   
A 2100-as modell egy öntött fém motoros egységből és egy leszerelhető élező 
egységből áll, amelyek külön találhatók a csomagolásban (lásd 1. ábra).
A 2100-as modell összeszereléséhez az élező egységet helyezze a motoros egység 
vezérlő sínjére (2. ábra), és csúsztassa a motor burkolata felé, amíg a helyére nem
pattan. Ha a két egység nem illeszthető össze könnyen, kövesse a használati
útmutató „Az élező egység behelyezése” fejezetében található leírást (12. oldal).   

1. ábra  A 2100-as modell szétszerelve.

Ki/bekapcsoló gomb

Kioldó gombMotoros egység

Kivehető élező egység
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LEÍRÁS – KÉSÉLEZŐ, 2100-AS MODELL    
A 2100-as modellen egy háromfokozatú EdgeSelect® élező egység található, amely 
tökéletesen élezi, feni, köszörüli kései élét. Az első fokozatban gyémántbevonatú  
élezőkorongok élezik, majd a második fokozatban gyémántszemcsés korongok
fenik a kés élét. A harmadik fokozatban a csiszolásnak és köszörülésnek köszönhetően 
a kés éle borotvaélessé válik. Ez a szabadalmazott, háromfokozatú készülék sorja-
mentes, három élszalagos Trizor® élt alakít ki, amely tartósabb, mint a hagyományos 
módszerekkel kialakított él. A háromfokozatú élező egység a készülékről levehető, 
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 motor 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.
A kést mindhárom fokozatban, felváltva a jobb és bal oldali nyílásban mozgassa 
előre-hátra. Az élvezetőben (3. ábra) a műanyag leszorító rugók mindhárom fokozat-
ban stabilan tartják az élező-, csiszoló- és fenőkorongokkal érintkező pengét.
A nyílásokban a penge lefelé irányuló mozgását az ütközőlemezek 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 élezés során úgy érheti el a legjobb eredményt, ha a penge csak érintkezik az 
ütközőlemezzel, vagy könnyedén felfekszik rá. Ne nyomja nagy erővel a kést – ettől az 
élezés nem lesz hatékonyabb, és mély vágást okozhat az ütközőlemezen!

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 (16. ábra).

Motoros egység Kioldó gomb 
(hátul)

Pengevezetők

Élező egység
Ki/bekapcsoló gomb
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A Versatile EdgeSelect® Diamond Hone® Élező egység

A 2100-as modell, egyedülálló Chef ’sChoice ® EdgeSelect® élező egysége (4. ábra) a 
késeket azok használati céljának megfelelően élezi. A háromfokozatú (3) élező 
egység első és második fokozatában precíziós, kúpos, gyémántbevonatú élező/
köszörű-korongok, a harmadik fokozatban pedig szabadalmaztatott, csiszoló/
fenőkorongok találhatók. A késélező három fokozatának segítségével kétféle 
eredmény érhető el: az egyik módszer egy rendkívül éles, sima élű pengét, a másik 
pedig fogazott  pengét eredményez. Mindkét művelet befejeztével finom élű és 
különlegesen éles penge jön létre. A fogazott él, a harmadik fokozat csiszoló/
fenőkorongjai által létrehozott, az élen megjelenő mikrobarázdákat jelenti. A finom 
élű, rendkívül éles vágóél teljes hosszán, illetve annak mindkét oldalán megjelenő 
barázdáknak köszönhetően a húsok, rostos és egyéb, nehezen szeletelhető 
élelmiszerek feldarabolása nem jelent többé gondot.
Az élező, fenő és köszörülő műveleteket az élt tartó precíziós élvezetők és a kúpos 
élezőkorongok segítik. Az élvezetők fokozatonként egyre nagyobb szögben állnak. 
Az első fokozatban található, gyémántbevonatú kúpos tárcsák mikrobarázdákat
hoznak létre az él mindkét oldalán, amely a Trizor® él első élszalagját alakítja ki.
A
még �nomabb barázdákat alakítanak ki a pengeél teljes hosszán, mint az első 
fokozatban. A harmadik fokozatban a �nomszemcsés köszörűtárcsák enyhén
nagyobb szögben helyezkednek el.

 második fokozatban, a második élszalag kialakítása során, a gyémántszemcsék

 
A csiszoló- és köszörűkorongok egy harmadik, mikroélt hoznak létre, és egy 
különlegesen éles, vékony egyenes élt alakítanak ki. A köszörűkorongok egyszerre  
csiszolják és élesítik az első és második fokozat gyémántbevonatú tárcsái    által 
létrehozott mikrobarázdákat. A köszörülés által a barázdák fogazattá alakulnak, 
amelynek segítségével a nehezen darabolható élelmiszereket is könnyen vághatja fel. 

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

Precíziós
Élvezető

Műanyag 
leszorító rugó

Ütközőlemez  

4. ábra  EdgeSelect  Élező egység.

Műanyag 
leszorító

 rugó

3. fokozat2. fokozat1. fokozat
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Ez az egyedülálló, három fokozatból álló élező egység meglepően éles és tartós,
három élszalagos élt hoz létre a penge mindkét oldalán. 
A következő fejezetekben az egyes fokozatokban történő optimális élezésről, valamint 
arról talál leírást, hogy hogyan élezze a pengét a későbbi használatnak megfelelően. 

Ha a kést gyakran használja nehéz vágási feladatokhoz, az élezés során a pengét
az első fokozatban többször is át kell húznia. Az EdgeSelect élező egység egyik legfőbb
előnye az, hogy kését szükség esetén akár naponta is borotvaélessé varázsolja anélkül,  
hogy a penge elkopna. Az újraélezéshez használja a hármas fokozatot. Az újraélezésnél 
előfordulhat, hogy a műveletet a második fokozatban kell kezdenie. Az első fokozatot
csak akkor használja, ha a penge rendkívül életlen (lásd az „Újraélezés” fejezetben).
A Chef’sChoice® 2100-as modell élező egységében egy beépített, kézi kapcsolású, 
gyémántbevonatú köszörű szerkezet található. Ennek segítségével, amennyiben 
szükséges, a csiszoló/köszörűkorongokról a lerakódott ételmaradék és  az élezés során
keletkezett, visszamaradt felesleges anyag könnyedén eltávolítható. Javasoljuk, hogy a
kést minden élezés előtt tisztítsa meg. Ezáltal a korongok edzésére ritkábban, akár
több hónap elteltével lesz csak szüség. A köszörű szerkezet használatát abban az
esetben javasoljuk, ha az élezés hatékonysága csökkenne.
A rugós élező- és fenőkorongok az optimális nyomást gyakorolják a pengére. 
Ennek következtében egyenletes él jön létre a penge teljes hosszán és az él nem 
görbül el.
Az élező egységen található leszorító rugók az egyes fokozatok jobb és bal oldali 
nyílásában biztosan tartják a pengevezetőkhöz támaszkodó kés élét. A kést  minden 
fokozatban azonos számú mozdulattal húzza át az adott fokozat jobb és bal oldali 
nyílásában.
Ez alól kivételt képeznek az olyan kések, amelyeket kifejezetten a penge egyik oldalán 
kell megélezni (pl. az egy élszalagos japán pengék). A jobb és bal oldali nyílásban
történő váltott élezés szimmetrikus élt eredményez – a vágás mindig tökéletes lesz.
A penge húzását mindhárom fokozatban felváltva végezze az adott fokozat jobb- 
és baloldali nyílásában. Egy-egy húzás a jobb- és baloldali nyílá sban elegendő az  
élezéshez. Amennyiben a kés nagyon életlen, adott fokozatban több pár húzásra 
is szükség lehet. A készüléket mindig úgy használja, hogy Önnel szemben mindig a 
készülék eleje legyen. 



7

A pengét tartsa függőlegesen és egy szintben, majd csúsztassa be a leszorító rugók 
és az élvezető közé. Miközben a penge hozzáér a fenő/köszörűkorongokhoz – amelyet  
egyértelmű hang jelez – a pengét húzza egyenletes sebességgel maga felé. A kést 
mindig teljes hosszában húzza végig az egyes fokozatokban, a mozdulat közben 
ne emelje fel a kést. Egy kb 20 cm hoszúságú penge esetében egy húzó mozdulat
kb. 4 másodpercet vesz igénybe. Rövidebb pengék esetében ez kevesebb, hosszabb 
pengék esetében több ideig tart.
A készüléket soha ne használja úgy, hogy Önnel szemben a készülék hátsó oldala van.
Csak akkora erővel nyomja a kést, hogy a penge elérje az élezőkorongot – a nagyobb  
nyomás nem teszi hatékonyabbá, vagy gyorsabbá az élezés folyamatát. Bár ez az 
élező egység működését nem befolyásolja és nem károsítja a penge élét, ennek
ellenére javasoljuk, hogy az élező egység ütközőlemezét (3. ábra) ne vágja meg. 

A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA
A készülék használata előtt olvassa el az útmutatót! 
Az EdgeSelect élező egység sima és recés élű pengék élezésére egyaránt alkalmas. 
1. A recés élű késeket kizárólag a hármas fokozatban élezze! A recés élű késeket az első 

és második fokozatban azért ne élezze, mert azok a szükségesnél több fémet
távolíthatnak el az élről. További információt erről a „Recés élű kések élezése” 
fejezetben olvashat.

2. A sima élű kések élezésére mindhárom fokozat használható. Az első fokozat használata 
csak abban az esetben ajánlott, ha a penge rendkívül életlen, vagy az él mentén további
fogazatot kíván kialakítani. További információt erről a következő fejezetben olvashat.

Sima élű kések élezése
Sima élű kések: Első élezés
Mielőtt bekapcsolja a készüléket, csúsztassa be a kés pengéjét az első fokozatban
a bal oldali élvezető és a rugó közötti nyílásba. Ne fordítsa el erővel a kést (5. ábra)
Nyomja le a pengét addig, amíg nem ütközik a gyémántbevonatú koronggal. Ahogy 
a penge végéhez közeledik, húzza maga felé és egy kicsit emelje meg a kés nyelét.
Ekkor úgy érezheti, mintha a rugó rászorulna a pengére. Emelje ki a kést és nyomja 
meg a ki/bekapcsoló gombot. Ha a készüléket bekapcsolja, a gombon piros fény
gyullad ki.
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  Első fokozat: (Ha a kés már valamennyire éles, akkor hagyja ki az első fokozatot, és a  
műveletet kezdje a második fokozatban.) Ha a kés nagyon életlen, vagy kését először 
élezi, a műveletet kezdje az első fokozatban. A kést húzza át egyszer az első fokozat
bal oldali nyílásában (5. ábra) úgy, hogy a kés pengéjét először csúsztassa be az első
fokozatban a bal oldali élvezető és a rugó közötti nyílásba,  majd nyomja le a kést,
amíg a penge nem ütközik a gyémántbevonatú koronggal. A pengét úgy helyezze be, 
hogy a kés nyele a lehető legközelebb legyen az élező egységhez. Hajlított pengéjű  
kés élezése közben emelje meg a kés nyelét és amennyire lehet, a penge maradjon   
párhuzamos az asztallappal. A pengét teljes hosszában élezze meg. Egy kb. 20 cm  
hosszúságú él esetében egy mozdulat kb. 4 másodpercig tart. A rövidebb élnél ez kb. 3,
míg a hosszabbaknál 6 másodpercig tart. Ezután a műveletet ismételje meg az első 
fokozat jobb oldali nyílásában.
Megjegyzés: Valahányszor a pengét az élező nyílásba illeszti, húzza maga felé a kést. 
A kést soha ne tolja. Csak akkora erővel nyomja, hogy a penge elérje az élezőkorongot 
 – a nagyobb nyomás nem teszi hatékonyabbá, vagy gyorsabbá az élezés folyamatát.

A kést úgy helyezze a nyílásba, hogy a nyél a lehető legközelebb legyen az élező 
egységhez, majd a pengét teljes hosszában húzza végig a nyíláson. 

6. ábra  Könnyen kitapintható sorja létrehozása a
harmadik fokozatban történő fenés előtt. (Burr=sorja)

5. ábra  Első fokozat. A penge beillesztése az 
élvezető és a leszorító rugó közé, felváltva a jobb és 
bal oldali nyílásban. 

8. ábra  A penge beillesztése a második fokozat bal
oldali nyílásába.

7. ábra  Sorja kitapintása: ujját átcsúsztatja a kés 
élén, majd elemeli attól.
Figyelem!  Olvassa el a leírást!

Ujjait csúsztassa 
át a kés élén,  
m
el attól

ajd emelje 



Így biztos lehet abban, hogy a pengét teljes hosszában megélezte. Az él megőrzése  
érdekében mindhárom fokozatban, felváltva a jobb és bal oldali nyílásban, ugyanannyi
húzó mozdulatot végezzen. Az 1. fokozatban egy-egy húzás a jobb és bal oldali nyí- 
lásban elegendő. Mielőtt áttérne a 2. fokozatra, a következő bekezdésben leírtak szerint
győződjön meg arról, hogy a sorja az él teljes hosszán létrejött. 
A sorja kitapintása
A sorja (6. ábra) kitapintásához: érintse meg mutatóujjával a pengét úgy, ahogy az a 6. 
és 7. ábrán látható. (Az ujját ne mozgassa folyamatosan a pengén, mert megvághatja
azt). Ha a kést utoljára a jobboldali nyílásban húzta végig, akkor a sorja csak az él jobb
oldalán jött létre (ugyanígy fordítva). Ha a penge élének egyik oldalát  durvának érzi
(összehasonlítva a másik, egyenletes oldallal), akkor a sorja megjelent. Ha a sorja kita- 
pintható, akkor térjen át a 2. fokozatra. Ha a sorja még nem jelent meg az él mentén,  
akkor húzza át a kést még egyszer lassan az 1. fokozat jobb és bal oldali nyílásában. 
Ha a kés rendkívül életlen, további húzásokra lehet szükség az 1. fokozatban.      
A 2. fokozatra csak akkor térjen át, ha a sorja az él mindkét oldalán kitapintható.

Második fokozat: Ebben a fokozatban az „Első fokozat”-ban leírtak szerint járjon el.
Húzza át a kést egyszer a 2. fokozat bal oldali nyílásában (8. ábra), majd egyszer a 
jobb oldali nyílásban (9. ábra). Egy kb. 20 cm-es penge esetében egy húzás 4 másod-
percig tart. Hosszabb pengék esetében ez 6, rövidebb pengék esetében ez 2-3 másod-
perc. Ha a sorja még nem jött létre az él teljes hosszán, húzza át a kést mindkét nyíláson 
addig, amíg a sorja ki nem tapintható, és csak ezután térjen át a harmadik fokozatra.
Harmadik fokozat: A 3.fokozatban egy, vagy két pár húzó mozdulat elegendő ahhoz, 
hogy a penge borotvaéles legyen. Ugyanúgy, mint az 1. és 2. fokozatban, a pengét
váltakozva húzza át a bal (10. ábra) és jobb oldali nyílásokon.
Ha a pengét a 3. fokozatban többször áthúzza, az él még kidolgozottabb lesz. 
Kevesebb húzás is elegendő akkor, ha a rostos élelmiszerek felszeleteléséhez való 
tökéletes élt szeretne. Erről részletesebben a következő fejezetekben olvashat.
A 3. fokozatben történő élezés után a kés éle rendkívül éles lesz.
Ekkor a pengeélen már nincs sorja. 

9. ábra  A penge behelyezése a második fokozat
jobb oldali nyílásába.

10. ábra  A penge behelyezése a harmadik fokozat 
bal oldali nyílásába. Felváltva a jobb és bal oldalon.

9
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A pengeél kialakítása - az élezést követő használatnak megfelelően

Polírozott élek kialakításához

megfelelő él kialakításához a kés élezését végezze a második fokozatban (vagy az első 
és második fokozatban, a fenti leírás szerint), majd térjen át a harmadik fokozatra. 
Húzza át a kést háromszor felváltva a jobb és baloldali nyílásban. 

A polírozott élek újraélezését mindig a harmadik fokozatban (felváltva a jobb és bal
oldali nyílásban) végezze. Az újraélezés folyamata gyorsabb lesz, ha a műveletet

tartós lesz. Ez a folyamat, a hagyományos élezéssel ellentétben, nap mint nap élessé 
varázsolja kését anélkül, hogy sok fémport távolítana el a pengéről.

Húsok, vadhúsok, rostos élelmiszerek szeleteléséhez 

A hentes munkákhoz, belsőségek, vagy rostos élelmiszerek darabolásához megfelelő él
kialakítása érdekében az első fokozat után az élezést folytassa a harmadik fokozatban.
Ennek köszönhetően, a mikrobarázdák élesek maradnak a penge mindkét oldalán,
annak teljes hosszán (12. ábra). A pengeél egy-két pár, a harmadik fokozatban
történő húzó mozdulat után rendkívül éles lesz.
Az élezést végezze az első fokozatban mindaddig, amíg az él teljes hosszán létre       nem
jön a sorja. Ezután a harmadik fokozatban húzza át párszor a kést mindkét nyíláson.
Ha az élt újra kell élezni, húzza át a kést a harmadik fokozaton. Ezután az első fokozat-
ban húzza át a kést egyszer a jobb és egyszer a bal oldali nyílásban. Ezután térjen át 
ismét a harmadik fokozathoz. Az újraélezéshez ne használja a második fokozatot!

él
�lézésére alkalmas vékony és erős pengék élezéséhez használja a második, majd a
harmadik fokozatot.

kialakításához inkább az első, majd harmadik fokozat használatát javasoljuk. A halak 

11. ábra  A polírozott él

eredményez.

12. ábra  Rostos élelmiszerek 
szeleteléséhez kialakított nagyobb 
mikrobarázdák.

13. ábra

nyújtanak segítséget.

Az ehhez 



Recés élű kések élezése
A recés élű kések, az élen található bemélyedéseknek és „fogaknak” köszönhetően
 hasonlóak a fogazott élű késekhez. Rendeltetésszerű használat esetén a vágást a 
„fogak” végzik. Az EdgeSelect élező egységgel bármely típusú recés kés élezhető.
A recés élű kések élezéséhez csak a harmadik fokozatot (14. ábra) használja, mert ez
a fokozat rendkívül éles mikropengéket alakít ki a „fogak” teljes hosszán. A kések
élezéséhez 5-10 pár húzás (felváltva a jobb és baloldali nyílásban) elegendő. Ha a kés 
nagyon életlen, több húzásra is szükség lehet. Ha a kés pengéje a használat során 
sérült, akkor húzza át egy gyors mozdulattal (20 cm hosszúságú penge esetében 2-3 
másodperc) a második fokozat jobb és bal oldali nyílásában, majd húzza át többször a
harmadik fokozat jobb és bal oldali nyílásában. A második fokozat - túl gyakori haszná-
lat során – a szükségesnél több fémet távolíthat el a pengéről. Élezés közben a recés
élt rendszeresen ellenőrizze. A fogazott élű késekhez hasonlóan a recés élű kés éle 
sosem tűnik majd olyan élesnek, mint a sima élű kések pengéje. A recés élű kések foga-
zata kiválóan töri fel a nehezen darabolható élelmiszerek kemény felszínét.

A recés élű kések újraélezésekor kövesse ugyanezeket a lépéseket.

Sima élű kések újraélezése
Sima élű kései újraélezésére használja a harmadik fokozatot. Ha kése ebben a fokozat- 
ban nem nyerné vissza élességét rövid időn belül, térjen vissza a második fokozatra, és 
húzza át a kést mindkét nyíláson. Ezután két-három pár húzás újra a harmadik fokozat-
ban borotvaélessé varázsolja a pengét. Ha a kés pengéje nagyon életlen, vagy több 
„fogat” szeretne kialakítani a pengén, az újraélezést kezdje az első fokozatban. 
Ha a Chef’sChoice® 2100-as modell mellett hagyományos élezőacélt is használ, akkor  
az újraélezést a második fokozatban kell kezdenie, mielőtt áttér a harmadik fokozatra. 
Ebben az esetben a második fokozatban három, vagy annál több mozdulatra lesz 
szükség az egyenletes sorja kialakításához. Kerülje a hagyományos élező acélok hasz- 
nálatát, és az újraélezést végezze a harmadik fokozatban.
Recés élű kései újraélezését végezze a harmadik fokozatban. 
A művelet leírását lásd feljebb.

14. ábra  Recés élű kései újraélezéséhez 
csak a harmadik fokozatot használja.
(lásd a használati leírást)
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A csiszoló/köszörűkorongok edzése – harmadik fokozat
A Chef’sChoice® EdgeSelect élező egységben egy beépített köszörű szerkezet található,
amelynek segítségével a harmadik fokozat köszörűkorongjai megerősíthetőek. Az 
élező egység rendszeres tisztítására, illetve a lerakódott zsiradék és ételmaradék
eltávolítására nem alkalmas. Az élezés műveletének következtében a korongok 
„üvegessé” válhatnak, és az eltávolított fémpor lerakódása miatt elszíneződhetnek. A
köszörű használatával a korongok visszanyerhetik eredeti állapotukat. A köszörű
kapcsolója az élező hátulján, a bal alsó oldalon, egy mélyedésben (15. ábra) található.
A köszörű szerkezet működtetéséhez először kapcsolja be a készüléket. A készülék

a köszörű szerkezet hozzá nem ér a korongokhoz. Óvatosan nyomja a kapcsolót és
tartsa 3-5 másodpercig, majd nyomja a balkéz irányába és tartsa ugyanennyi ideig.  
A szerkezetet ne nyomja a korongra 5 másodpernél tovább. A köszörűkorongok

A köszörű szerkezetet csak akkor használja, ha a harmadik fokozat már nem élez 
tökéletesen, vagy túl sok mozdulatra van szükség a borotvaéles él kialakításához.
A köszörű szerkezet anyagot távolít el a köszörűkorong felületéről, így az intenzív 
használat fölöslegesen koptatja a korong felületét.
Ha az élezés előtt a késeket megtisztítja, akkor a korongok tisztítására, illetve edzésére
évente kétszer-háromszor lesz szükség akkor is, ha a késélezőt naponta használja.

AZ ÉLEZŐ EGYSÉG ELTÁVOLÍTÁSA, TISZTÍTÁSA, ÉS VISSZAHELYEZÉSE
Amennyiben az élezőkorongokra, illetve az élező egységre műanyag felületére 
zsiradék, vagy ételmaradék rakódott le, és az nem távolítható el könnyen, akkor a
készüléknek azt a részét az alább leírtak szerint meg kell tisztítani. A késélező haszná-
lata előtt ügyeljen arra, hogy a kés tiszta - ételmaradéktól és zsiradéktól mentes legyen.
Ha élezés előtt a kést áttörli, az élező egységet nem kell gyakran tisztítania. Higiéniai
okokból azonban javasoljuk, hogy az élező egységet rendszeresen tisztítsa meg.

12

15. ábra  A harmadik fokozatban található 
korongok szükség esetén köszörülhetőek. 
(lásd a használati leírást)

16. ábra  Az élező egység eltávolítása könnyű.

Nyomja le a kioldó 
gombot és az élező 
egységet húzza jobbra
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Mielőtt eltávolítaná az élező egységet, győződjön meg arról, hogy a motort kikapcsolta
(„OFF” ). Ezután nyomja meg a kioldó gombot, és az élező egységet húzza le a 
motor burkolatáról (16. ábra). 
A MOTOROS EGYSÉGET SOHA NE MERÍTSE VÍZBE ÉS NE TARTSA FOLYÓVÍZ ALÁ!

AZ ÉLEZŐ EGYSÉG TISZTÍTÁSA
Ha az élező egység szennyezett, emelje le a leírásnak megfelelően és az alábbi két
módszer egyikével távolítsa el róla az ételmaradékot és egyéb zsiradékot:
A. Tisztítás kézzel:

1.  Engedjen folyékony mosogatószert a fokozatok élező korongjaira.
2.  Tartsa folyóvíz alá addig, amíg a rárakódott étel, stb. leoldódik.
3.  Öblítse le nagy sugarú, forró folyóvíz alatt.
4.  Törölje szárazra papírtörlővel.
5.  FIGYELMEZTETÉS... ha szárazra törli a készüléket, ügyeljen arra, hogy ne tegyen kárt a  

 műanyag leszorító rugóban.
6.  Ha a kézi tisztítás után a gyémántszemcsés korongok nem fényesek, akkor még  

 szennyezettek lehetnek. Ebben az esetben helyezze az élező egységet 
 mosogatógépbe.

B.  Tisztítás mosogatógépben: Az élező egységet háztartási és nagykonyhai mosogató-
gépben egyaránt lehet tisztítani. 
1.  Engedjen folyékony mosogatószert mindkét fokozat élezőkorongjaira.
2.  Az élező egységet helyezze a mosogatógépbe.
3.  Hagyja, hogy az élező egység megszáradjon, de lehetőleg legyen távol a melegítőtől.

Az élező és fenő rész alatt, a késélező aljában (az élező egység alatt) összegyűlt fémport
rendszeresen távolítsa el. Miután az élező egységet leemelte, fordítsa meg a motorburko- 
latot és rázza ki a fémport, vagy törölje át egy nedves törlőkendővel. A tisztítást soha 
ne végezze folyóvíz alatt! A baleset elkerülése érdekében az élező aljában összegyűlt
fémport ne távolítsa el folyóvízzel, vagy magas nyomású levegővel.

AZ ÉLEZŐ EGYSÉG VISSZAHELYEZÉSE
Ahhoz, hogy az élező egységet a motorburkolatba visszahelyezze, az élező egység 
csatlakozó végét helyezze az élező jobb oldalán található vezérlő sínekre. Ezután
nyomja az élező egységet kattanásig a motorburkolat irányába. 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 után tolja az
élező egységet a helyére. Ha a vezérlő sínek megfelelően illeszkednek,
az élező egység automatikusan a helyére kerül.
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 HOGYAN NÖVELJE A Chef’sChoice® 2100 HATÉKONYSÁGÁT?    
Chef’sChoice®  2100-as modell

1. Az élező rész rendszeres tisztításán kívül egyéb karbantartásra nincs szükség. A fenő-
korongok 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”. 

2. A 2100-as modellt helyezze egy megfelelő, stabil felületre. A hármas fokozatban történő pár 
gyors húzás borotvaélessé varázsolja a kés élét. A hármas fokozatban történő élezés mellett 
nem kell többé hagyományos fenőacélt használnia. Kései hosszabb ideig élesek maradnak, 
mint a fenőacéllal élezett pengék.

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

4. 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. A gyártótól bármikor igényelhet új címkét. 

5. Az élezés, illetve az újraélezés előtt a kést mindig tisztítsa meg a rárakódott 
ételmaradéktól, zsiradéktól és egyéb szennyeződéstől.

6. Az élezés során csak enyhén és annyira nyomja lefelé a kést, amíg az biztonságosan nem
támaszkodik az élezőkorongokhoz.

7. A kés pengéjét mindig a javasolt sebességgel, és mindig a penge teljes hosszában húzza 
végig. A kést soha ne emelje fel, amíg a penge az élezőkorongokkal érintkezik.

8. A kést mindhárom fokozatban felváltva, a jobb és bal oldali nyílásban élezze. Ez alól kivé-
telt képeznek a japán kések, amelyeknél az élnek mindig csak az egyik oldalát kell élezni.

9. Élezés közben a penge élét az asztal, illetve munkafelület felszínéhez képest szintben kell 
tartani. A hajlított pengék esetében, amikor a kés vége eléri az élező egységet, emelje fel 
enyhén a kés nyelét. Így a hajlított penge, annak teljes hosszában, könnyen élezhető.

10. Rendeltetésszerű használata esetén tapasztalni fogja, hogy a készülék segítségével az él 
a penge teljes hosszában élezhető. Más élező eszközökkel szemben, az Chef’sChoice® 
EdgeSelect élezőnek ez az egyik legfőbb előnye. Nagykonyhai kések esetében
különösen fontos, hogy az él a penge teljes hosszában éles legyen. Ha nagykonyhai 
késén a nyél mellett nehézfém támaszték található, annak méretét egy hagyományos
csiszolókővel lecsökkentheti annyira, hogy a kés élét, annak teljes hosszában 
zavartalanul meg tudja élezni.
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KARBAN  TARTÁS
A készülék kivehető alkatrészeit, motorját, burkolatát és élező felületét ne olajozza 
meg! Az élezőkorongokat ne mossa le vízzel. A készülék külső borítását törölje át 
nedves ruhával. A készülék tisztításához ne használjon mosószert vagy súrolószert.
Szükség esetén távolítsa el a készülék aljában összegyűlt fémtörmeléket.

Vásárlóinknak Magyarországon:
Kérdésével kérjük, forduljon a magyarországi forgalmazóhoz.
A forgalmazó neve és elérhetősége a következő oldalon található. 

SZERVIZ
Vásárlóinknak az USA-ban:
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.

11. Ahhoz, hogy a Chef’sChoice® EdgeSelect élező egységet minél hatékonyabban
tudja használni, tanulja meg, hogyan kell kitapintani a sorját (lásd a fenti leírást). Ez a 
legjobb és leggyorsabb módja annak, hogy meg tudja állapítani az első és második
fokozatban végzett művelet eredményességét. Ennek segítségével az eredmény
tökéletes lesz. A penge élességének megállapításához szeljen fel egy paradicsomot,
vagy vágjon ketté egy papírlapot.
12. A 2100-as modellt nem javasoljuk különösen vékony, régi, német típusú csont-
vágó bárd élezésére. Ezzel szemben, a 2100-as modell kiválóan alkalmas ázsiai típusú
és vékonyabb bárdok élezésére.
13. A cserélhető élező egységet kizárólag kereskedőjétől vagy a gyártótól 

megrendelheti.
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