
Електрическо точило  за 
ножове и ножици

Ръководство за употреба 



Точило  за  ножове  и  ножици Артикул  #50933



ВАЖНИ  ПРЕДПАЗНИ  МЕРКИ  

ВНИМАНИЕ!!!  Прочетете  ръководството  за употреба,  преди  да  използвате  точилото

*  Изключете  уреда   от  захранването,  преди  да  смените  аксесоари  или   части в употреба

*  Не  използвайте  на  открито.

*  Използването  на  приставки,  които  не  се  препоръчват  или  продават  от  производителя,  може  да  причини  пожар,  токов  удар 

или нараняване

*  Ако  захранващият  кабел  е  повреден,  той  трябва  да  бъде  заменен  от  производителя,  негов  сервизен  агент  или  лица  с  подобна  квалификация,  за  да  се  

избегне  опасност.

*  За  да  се  предпазите  от  риск  от  токов  удар,  не  поставяйте  този  уред  във  вода  или  друга  течност.

*  Не  позволявайте  на  кабела  да  се  допира  до  гореща  повърхност,  включително  печката.

*  Не  позволявайте  кабелът  да  виси  над  ръба  на  масата  или  плота.

*  Изключвайте  щепсела  от  контакта,  когато  не  го  използвате,  преди  да  поставите  или  свалите  части  и  преди  почистване.

*  Този  уред  има  поляризиран  щепсел  (единият  контакт  е  по-широк  от  другия).  За  да  намалите  риска  от  токов

*  Необходимо  е  внимателно  наблюдение,  когато  който  и  да  е  уред  се  използва  от  или  в  близост  до  деца.

*  Внимателно  прекарайте  захранващия  кабел,  за  да  избегнете  повреда  от  остриетата  на  ножовете  по  време  на  заточване.

*  Този  уред  не  е  предназначен  за  използване  от  лица  (включително  деца)  с  намалени  физически,  сетивни  или  умствени  способности  или  липса  на  опит  и  

познания,  освен  ако  не  са  били  наблюдавани  или  инструктирани  относно  използването  на  уреда  от  лице,  отговорно  за  тяхната  безопасност .

*  Не  работете  с  уред  с  повреден  кабел  или  щепсел  или  след  като  уредът  не  функционира  правилно,  изпуснат  или  повреден  по  някакъв  начин.  Върнете  

уреда  в  най-близкия  оторизиран  сервиз  за  преглед,  ремонт  или  електрическа  или  механична  настройка.

*  Децата  трябва  да  бъдат  наблюдавани,  за  да  се  гарантира,  че  няма  да  си  играят  с  уреда.

*  Прочетете  всички  инструкции.

*  Избягвайте  контакт  с  движещи  се  части.

удар,  този  щепсел  ще  пасне  в  поляризиран  контакт  само  по  един  начин.  Ако  щепселът  не  пасва  напълно  в  контакта,  обърнете  щепсела.  Ако  все  още  не  пасва,  

свържете  се  с  квалифициран  електротехник.  Не  модифицирайте  щепсела  по  никакъв  начин.

ЗАПАЗЕТЕ  ТЕЗИ  ИНСТРУКЦИИ



Водач  за  ножици

Водачи  за  заточване

Превключвател  на  захранването

Обтегач  на  ремъка

220  среден  (сив)

600  глоба  (червено)

Ръчно  захващане

Изостряне  -  

моментно

80  груб  (черен)

Освобождаване  на
  напрежението  на
  колана

ИзклВкл

Абразивни  ленти  -

 Точило  за  ножове  и  ножици



Груби

220  СИВО

 Избор  на  колан

за  шлайфане  и  заточване  на  повечето  инструменти  

за  заточване  на  ножове  и  ножици  за  хонинговане  

на  ножове

Среден

600  ЧЕРВЕНО

80  ЧЕРЕН

Глоба

3.  Натиснете  бутона  за  освобождаване  на  

напрежението  на  колана,  за  да  го  затегнете.

1.  Натиснете  обтегача  надолу,  за  да  

фиксирате  на  място.

2.  Централен  ремък  на  всичките  4  ролки.

Настройка  на точилото Етап  1



Д

Дръжка

Г

Ж

Острие

А

В

Б

Е

добавя  тегло  и  баланс  и  предпазва  ръката  на  потребителя  от  изплъзване

до  петата

Е.  Гард  .......................  Дебелата  метална  част,  свързваща  дръжката  и  острието,  която

Д.  Гръб на острието..............Горната,  по-дебела  част  на  острието,  което  добавя  тегло  и  здравина

В.  Скод, режещ ръб ...........................  Режещата  повърхност  на  ножа,  която  се  простира  от  върха

малка  или  деликатна  работа

върху  острието

повече  сила

Б.  Връх ........................  Първата  третина  на  острието  (приблизително),  която  се  използва  за

Ж.  Гард Предпазител  за  пръсти ..... Частта  от  подпората,  която  предпазва  ръката  на  потребителя  от  изплъзване

Г.  Пета ...........................  Задната  част  на  острието,  използвана  за  рязане,  което  изисква

А.  Връх ..........................Самият  край  на  ножа,  който  се  използва  за  пробиване

Анатомията  на  ножа



Стъпка  1  Поставете острието  на  ножа  във  водача,  така  че  страната  на  острието  да  е  плътно  до  външния  ръб  на  слота  на  водача. 

Поставете  острието  на  ножа  до  края  на  острието.

Заточване на прави ножове

Фиг.  1 Фиг.  2

Фиг.  3

Стъпка  3  Повторете  стъпка  2  сега,  като  използвате  другата  страна  на  водача  (фиг.  3).  Повторете  стъпки  2  и  3  за  5  заглаждания

  на  страна  (общо  10 ).  Сега   вашият  нож  трябва  да  е  достатъчно остър  да среже мек  домат.

Стъпка  2  С  нож  във  водача,  натиснете  превключвателя  за  захранване  и  издърпайте  ножа  направо  и  стабилно  през  водача  от  

петата  до  върха  (фиг.  2).  За 8-инчов  нож  трябва  да  отнеме  около 

2  секунди  на  заглаждане.  Освободете  превключвателя  на  захранването,   след  като  ножът  излезе  от  водача.   Това  ще   

удължи  живота  на  колана.



Заточване  на  ножици  
Стъпка  1  

ЗАБЕЛЕЖКА:  Заточвайте  само  скосената  страна  на  вашите  ножици;  маркирането  на  скосената  страна  с  черен  маркер  ще  ви

улесни да  видите  кога  режещият  ръб   е  заточен.

Стъпка  2  

Издърпайте  стабилно  ножицата  през  водача  по  цялата  дължина  на  острието  (фиг.  1).  Повторете  4-5  пъти. 

ЗАБЕЛЕЖКА:  правилна  позиция  за  заточване  на  ножицата.  Поставете  острието  на  ножицата  във  водещия  слот  до  пантата. 

 Водачът  ще  ви   помогне  да  поддържате  острието  плоско  и  стабилно  по  време  на  заточване.

Стъпка  3  Повторете  стъпки  1  и  2  на  другото  острие  на  ножицата.  Тествайте  ножиците,  повторете,  ако  е  необходимо.

Фиг.  1



ПОДДРЪЖКА  на вашето  точило  

Изисква  малко  поддръжка.  За  да  почистите  външния  корпус,  използвайте  мека,  влажна  кърпа.  

•  Не  използвайте  прахообразен абразивен  почистващ  препарат  за  почистване  на  точилото  

•  За  да  се  предпазите  от  риск  от  токов  удар,  не  поставяйте  никаква  част  от  уреда  във  вода  или  друга  течност.  

•  Не  използвайте  лубрикант  за  нито  един  компонент.

ЧЕСТО  ЗАДАВАНИ  ВЪПРОСИ  
Колко  често  трябва  да трябва да точа ножа 

Използвайте  го  за  рязане  на  хартия  или  храна.  Ако  ножът  не  реже  гладко,  той  се  нуждае  от  допълнително  заточване.

Как  мога  да  разбера  дали  ножът  ми  е  остър?

Понякога  виждам  искри,  когато  точа  ножовете  си.  Какво  причинява  това?

В  професионален  сервиз  за  заточване  на  ножове  някои  остриета  с  високо  съдържание  на  въглерод  (обикновено  ножове  с  по-високо  качество)  поняко

га  ще  искрят  или  ще  произведат  поток  от  искри,  когато  влязат  в  контакт  с  абразив  за  заточване.  Вашeтo  точилo  използва  същия  вид  абразив  за  зато

чване,  който използват  професионалистите.  Следователно  можете  да  очаквате  да  видите  подобни  искри,  когато  заточвате  остриета  с  високо  

съдържание  на  въглерод.  Това   е  нормално.

Относно  Smith's®
Марката  Smith's®  предлага  на  потребителите  високоефективни  точила  за ножове  за  най-взискателните  вкусове.  Синоним  на  изключителна  стойност,  Smith's   

е  марка,  предлагана  на  пазара  на  дребно.  Основана  през  1886  г.  в  Хот  Спрингс,  Арканзас  и  широко  считана  за  световен  лидер  за  инструменти  за  заточване,  Smith's®   

претендира  за  дизайна  и  производството  на  най-широката  гама  точила  за  ножове  и  ножици,  налични  в  момента.  Компанията  има  над  130  години  опит  в   

предоставянето  на  иновативни,  свързани  с  крайните  продукти  продукти  за  пазарите  на  домакински  стоки,  спортни  стоки  и  хардуер.  За  повече  информация  посетете   

www.smithsproducts.com.

Ножът  ми  не  е  остър  и  минах  през  целия  процес  на  заточване  на  ножа. Kакво  правя  грешно?

Макар  и  необичайно,  има  моменти,  когато  трябва  да  направите  повече  преминавания  през  слотовете  за  заточване,  за  да  постигнете  желаните  резултати   

(повече  от  25  пъти  или  повече  в  екстремни  случаи).  Това  може  да  се  случи  по  време  на  първото  заточване  на  нож  или  ако  ножът  е  бил  заточен  неправилно  чрез   

друг  процес.  Може  да  възникне  и  при  заточване  на  остриета  от  изключително  твърда  стомана,  като  например  някои  ловни  и  тактически  ножове.

Устройството  за  заточване  на  ножове  е  проектирано  така,  че  е  необходимо  много  малко  усилие  за  изкарване  на  острието  през  отворите  за  заточване.  Ако  се  

приложи  прекомерен  натиск  надолу  върху  ножа,  докато  се  изтегля  през  прорезите  за  заточване,  точилото  може  да  блокира.

Точилото ми  издава  силен  вибриращ  звук.  Защо  е  това?

Вашето  безжично  точило  за  ножове  и  ножици  използва  бързо  въртящи  се  ленти  за  заточване  на  ножове.  Поради  скоростта  на  въртене  може  да  се  чуе  

вибриращ  звук.  Това  е  нормално  и  очаквано.  Ако  шумът  или  вибрациите  станат  прекомерни,  свържете  се  с  отдела  за  обслужване  на  клиенти  на  501-32

1-2244  или   посетете  нашия  уебсайт  на  адрес  www.smithsproducts.com  за  информация  за  контакт.

РЪКОВОДСТВО  ЗА  ОТСТРАНЯВАНЕ  НА  НЕИЗПРАВНОСТИ 

 Симптом:  Абразивните  ленти  спират  да  отстраняват  метала.

Причина:  Първоначалната  агресивна  скорост  на  рязане  на  абразивните  ленти  ще  се  забави  с  употреба  и  в  крайна  сметка  ще  се  износи. 

Решение:  Ако  след  продължителни  периоди  на  употреба  почувствате,  че  абразивните  ленти  напълно  са  загубили  своята  агресивна  режеща  способност,   

сменете  лентата.  Посетете  мястото  на  закупуване,  обадете  се  на  отдела  за  обслужване  на  клиенти  на  Smith  на  501-321-2244  или  посетете  нашия  

уебсайт  на  адрес   www.smithsproducts.com,  за  да  закупите  резервни  ремъци.

Понякога  заточващото  колело  спира,  когато  прокарвам  ножа  през  водачите  на  острието.  Какво  причинява  това?

Всички ножове   изискват  поддръжка  и  заточване.  Острият  нож  може  лесно  да  се  поддържа,  като  се  придържате  към  няколко  основни  правила. 

Режете  само  върху  меки  повърхности  като  дърво  или  полимерни  плоскости.  Твърди  повърхности  като  стъкло,  камък,  неръждаема  стомана,  акрил  или  

ламинат  ще  затъпят  ножовете  веднага  при  контакт.  Винаги  избягвайте  да  режете  замразена  храна,  да  режете   кости  или  да  използвате  нож,  за  да  

отворяте  бутилки, буркани и други. 

Тези  употреби  могат  да  доведат  до  силно  затъпяване,  огъване  или  счупване  на  вашия  нож.  Усъвършенствайте  ножа  си  преди  или  след  всяка  употреба,  

ако  искате   да  поддържате  остър  като  бръснач  ръб.

Важно  е  да  запазите  правилната  ориентация  на  острието  на  ножа  по  време  на  заточване.  Винаги  дръжте  острието  на  ножа  изправено  нагоре  и  надолу  и  срещу  

водача  на  ножа,  така  че  коланът  да  контактува  постоянно  с  острието  по  режещия  ръб.  Винаги  заточвайте  от  петата  до  върха,  никога  напред  и  назад.  Не  забравяйте  

да  повдигнете  леко  дръжката,  докато  извитата  част  на  острието  се  изтегля  през  прорезите  за  заточване.

Как  да  получа  равен  ръб  на  моето  острие?



www.smithsedge.com/warranty-registration
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ТАЗИ  ГАРАНЦИЯ  СЕ  ПРИЛАГА  САМО  ЗА  НЕИНДУСТРИАЛНА  ИЛИ  НЕТОРГОВСКА  УПОТРЕБА.
ES.
ИЗПОЛЗВАНЕ.

ЗАПАЗЕТЕ  ОРИГИНАЛНАТА  КИСОВА  ЧЕНТА  КАТО  ДОКАЗАТЕЛСТВО  ЗА  ПОКУПКАТА  ЗА  ЦЕЛИ  НА  ГАРАНЦИЯТА.

ГАРАНЦИЯ

ТРИ  ГОДИНИ  ОГРАНИЧЕНА  УПОТРЕБА

йон

датата  
на  

влизане  в  сила  на  тази  острилка  на  Smith's  Consumer  Products  Inc.  е  гарантирана  срещу  дефектен  материал  или  изработка  за  период  от  три  (3)  пълни  години  от  датата  на  дантелата,  
при  покупка ,  ако  продуктът  се  използва  за  не-  само  за  промишлени  или  нетърговски  цели.  Smith's  Consumer  Products  Inc.  или  нейните  дистрибутори  ще  поправят  или  заменят,  по  наша  преценка,  всеки  продукт  или  част,  които  са  дефектни  в  материала  или  изработката  или  безплатно,  ако  продуктът  ни  бъде  върнат  в  рамките  на  три  (3)  годишния  гаранционен  период .  Ограничената  гаранция  НЕ  покрива  
подмяната  на  керамични  колела  или  керамични  камъни,  наложена  от  използване  на  продукта  или  повреда  на  продукта  в  резултат  на  неправилна  употреба.  За  гаранционни  
ремонти  върнете  пълния  продукт  с  предплатени  пощенски  разходи  директно  на  адреса,  показан  по-долу.  Не  забравяйте  да  включите  копие  от  вашия  S  OF  фиш  за  продажба,  за  
да  установите  допустимостта  на  гаранцията.

E,  СА  
ВСИЧКИ  КОСВЕНИ  ГАРАНЦИИ,  ВКЛЮЧИТЕЛНО  КОСВЕНИ  ГАРАНЦИИ  ЗА  ПРОДАВАЕМОСТ  И  ПРИГОДНОСТ  ЗА  ОПРЕДЕЛЕНА  ЦЕЛ,  СА  ОТГОВОРНОСТ  ИЗРИЧНО  ОГРАНИЧЕНИ  ДО  ПЕРИОДА  

ОТ  ТРИ  (3)  ГОДИНИ  ОТ  ДАТАТА  НА  ИЗПЪЛНЕНИЕ  НА  ПОКУПКАТА.  SMITH'S  И  НЕГОВИТЕ  ДИСТРИБУТОРИ  НЕ  НОСЯТ  ОТГОВОРНОСТ  ЗА  ВСЯКАКВИ  СЛУЧАЙНИ  ИЛИ  ПОСЛЕДВАЩИ  ЩЕТИ.  
Някои  държави  не  позволяват  изключване  или  ограничаване  на  случайни  или  последващи  щети,  така  че  горното  ограничение  или  изключване  може  да  не  се  отнася  за  вас.  
Тази  гаранция  ви  дава  конкретни  законови  права,  като  може  да  имате  и  други  права,  

които  варират  в  различните  държави.

Smith's  Consumer  Products  Inc.
747  Mid-America  Boulevard  •  Hot  Springs,  Арканзас  71913-8414  САЩ
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ИСТРИРАЙТЕ  ВАШАТА  ГАРАНЦИ
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Пощенският  адрес  трябва  да  е  отвън .  За  регистрация  на  гаранция  посетете  нашия  уебсайт  и  поверителна  информация,  сгъната  вътре  www.smithsproducts.com/warranty,  или  попълнете  регистрационната  карта  на  собственика  
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ЗАБЕЛЕЖКА :  Affûtez  seulement  le  côté  biseauté  de  vos  ciseaux.  Marquer  le  côté  biseauté  à  l'aide  d'un  marqueur  

noir  vous  permettra  de  mieux  voir  si  l'affûtage  est  bien  effectué.

Tirez  les  ciseaux  à  travers  le  guide  d'un  mouvement  régulier  sur  toute  la  longueur  de  la  lame  (фиг.  2).  Повторете  

операция  4  или  5  пъти.

Répétez  les  étapes  1  à  3  sur  l'autre  lame  des  ciseaux.  Essayez  les  ciseaux  et  répétez  si  besoin.

ЗАБЕЛЕЖКА:  bonne  position  d'affûtage  des  ciseaux.  Introduisez  la  lame  des  ciseaux  dans  la  fente-guide  

jusqu'à  la  vis.  Le  guide  aidera  à  maintenir  la  lame  à  plat  et  stable  pendant  l'affûtage.

Affûter  ciseaux  et  cisailles  Étape  1

Фиг.  1

Етап  3

Етап  2
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GUIDE  DE  DÉPANNAGE  Симптом:  Les  ceintures  abrasives  
empêchent  d'enlever  le  métal.

Bien  que  cela  soit  rare,  il  faut  parfois  recommencez  les  deux  étapes  d'affûtage  plus  d'une  fois  ou  effectuer  plus  de  passages  dans  
les  fentes  d'affûtage.  Cela  peut  se  produire  lors  du  premier  affûtage  d'un  couteau  ou  s'il  a  été  mal  affûté  par  l'utilisation  d'une  
autre  procédure.  Cela  peut  également  arriver  lorsque  les  lames  à  affûter  sont  en  acier  trempé  et  donc  très  dures,  comme  pour  
certains  couteaux  de  chasse.

Mon  affûteur  produit  de  bruyantes  vibrations.  Quelle  en  est  la  reason ?

J'ai  suivi  toute  la  procédure  d'affûtage,  mais  mon  couteau  n'est  pas  aiguisé.  Qu'ai-je  mal  fait ?

Votre  Affûteur  sans  fil  pour  couteaux  et  ciseaux  utilize  des  courroies  rotatives  rapides  pour  aiguiser  les  couteaux.  La  vitesse  de  
rotation  peut  produire  un  son  vibrant.  Cela  est  normal  et  vous  devez  vous  y  attendre.  Ако  се  справите  с  вибрациите,  причинени  
от  излишни,  свържете  се  с  услугата  на  клиент  на  501-321-2244  или  посетете  уебсайта  www.smithsproducts.com  за  
консултантска  информация  за  контакт.

La  marque  Smith's®  предлага  висока  производителност  на  клиентите,  а  не  и  на  клиентите.  Synonyme  d'une  qualité  
exceptionnelle,  Smith's  est  une  marque  destinée  au  marché  de  détail.  Fondée  en  1886  à  Hot  Springs,  en  Arkansas,  et  considerée  
comme  un  leader  mondial  dans  le  secteur  des  outils  d'affûtage,  Smith's®  peut  se  prévaloir  de  la  conception  et  de  la  fabrication  de  
la  plus  vaste  gamme  d'affûteurs  pour  couteaux  et  ciseaux  actuellement  disponible.  La  société  possède  plus  de  130  années  
d'experience  dans  la  fourniture  de  produits  d'affûtage  innovants  pour  les  marchés  des  produits  domestiques,  des  articles  de  sport  
et  des  outils.

L'affûteur  a  été  conçu  afin  que  vous  ayez  très  peu  d'efforts  à  fournir  pour  tirer  la  lame  dans  les  fentes  d'affûtage.  Si  vous  ap  
puyez  trop  sur  le  couteau  lorsque  vous  le  tirez  dans  les  fentes  d'affûtage,  la  roue  d'affûtage  peut  se  bloquer.

Решение:  Si,  après  de  longues  périodes  d'utilisation,  vous  sentez  que  les  ceintures  abrasives  ont  complètement  perdu  leur  
capacité  de  coupe  agressive,  remplacez  la  ceinture.  Посетете  votre  lieu  d'achat,  appelez  le  Service  à  la  clientèle  de  Smith  au  501-  
321-  2244  или  посетете  нашия  сайт  Web  à  www.smithsproducts.com  за  търсене  на  моменти  за  смяна.

Parfois,  la  roue  d'affûtage  s'arrête  lorsque  je  tire  le  couteau  dans  les  guides.  Quelle  en  est  la  raison ?

Il  est  important  de  maintenir  une  bonne  orientation  de  la  lame  du  couteau  lors  de  l'affûtage.  Maintenez  toujours  la  lame  du  
couteau  perpendiculaire  au  plan  de  travail  et  au  center  de  la  fente  d'affûtage,  afin  que  la  lame  entre  en  contact  avec  la  courroie  
uniformément.  Assurez-vous  que  la  lame  ne  touche  aucun  côté  de  la  fente  d'affûtage.  Elle  doit  toujours  être  tenue  à  la  perpen  
diculaire,  au  center  de  la  fente  d'affûtage.  Vous  devez  toujours  affûter  avec  un  mouvement  allant  du  talon  vers  l'extrémité,  et  jamais  
d'avant  en  arrière.  Pensez  à  soulever  le  manche  du  couteau  lorsque  la  partie  courbe  de  la  lame  passe  dans  les  fentes  d'affûtage.

Причина:  La  vitesse  de  coupe  agressive  initiale  des  courroies  abrasives  ralentira  avec  l'utilisation  et  finira  par  s'user.

ликвиде.

Comment  faire  pour  obtenir  une  lame  au  tranchant  régulier ?

Comment  puis-je  déterminer  si  mon  couteau  est  aiguisé ?
Utilisez-le  pour  couper  du  papier  ou  trancher  des  aliments.  Si  le  couteau  ne  coupe  pas  avec  facilité,  il  doit  être  affûté.

Chez  un  professionnel  de  l'affûtage  des  couteaux,  certaines  lames  avec  un  haut  degré  de  carbone  (généralement  des  couteaux  de  
qualité  supérieure)  peuvent  produire  des  étincelles  ou  un  jet  d'étincelles  lorsqu'elles  entrent  en  contact  avec  la  roue  d'af  fûtage.  
Votre  affûteur  sans  fil  pour  couteaux  et  ciseaux  utilize  le  même  type  de  roue  d'affûtage  que  les  professionnels.  C'est  pourquoi,  vous  
pouvez  vous  attendre  à  voir  des  étincelles  lorsque  vous  affûtez  des  lames  riches  en  carbone.  Цеци  е  нормална.

•  Ne  pas  utiliser  un  lubrifiant  sur  aucun  composant.

Toute  la  coutellerie  à  tranchant  fin  nécessite  entretien  et  affûtage.  Un  couteau  tranchant  peut  facilement  être  entretenu  grâce  
au  respect  de  quelques  règles  simples.  Ne  coupez  que  sur  des  surfaces  souples,  comme  des  planches  à  découper  en  bois  ou  en  
polyéthylène.  Les  surfaces  dures  comme  le  verre,  le  granit,  l'acier  inoxydable,  l'acrylique  ou  les  plans  de  travail  en  stratifié  
émousseront  immédiatement  les  couteaux  au  contact.  Evitez  toujours  de  couper  des  aliments  congelés  ou  des  os,  ou  d'utiliser  un  
couteau  pour  forcer  l'ouverture  de  quelque  chose.  Ces  utilisations  peuvent  provoquer  une  usure  importante,  tordre  ou  cass  er  le  
couteau.  Affûtez  votre  couteau  avant  chaque  utilization  si  vous  voulez  maintenir  une  lame  aussi  tranchante  qu'un  rasoir.

Il  m'arrive  de  voir  des  étincelles  pendant  l'affûtage  de  mes  couteaux.  Quelle  en  est  la  raison ?

ENTRETIEN  Il  existe  peu  
d'entretien  avec  votre  aiguiseur.  Pour  nettoyer  le  boîtier  extérieur,  nettoyez  avec  un  chiffon  doux  et  humide.  •  Ne  
pas  utiliser  un  nettoyant  en  poudre  abrasive  pour  nettoyer  affûteur.  •  Pour  protéger  contre  le  risque  de  choc  
électrique,  ne  pas  mettre  n'importe  quelle  partie  de  l'eau  un  appareil  ou  un  autre

A  propos  de  Smith's®

ВЪПРОСИ  FREQUEMMENT  POSEES  A  quelle  fréquence  dois-je  
affûter  mes  couteaux ?
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