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Inainte de a folosi acest dispozitiv de ascutire cititi cu atentie acest manual pentru a evita atat 
deteriorarea lui cat si a cutitelor. 
Acest dispozitiv poate fi folosit doar pentru ascutirea cutitelor simple, fara straturi suplimentare de 
vopsea, si care au lama dreapta. Nu poate fi folosit pentru a ascuti cutitele cu specific Asiatic (ex.: 
cutit Shotoh). 
 
Acest dispozitiv este format din 2 module marcate: 
- I - dispune de rotite din otel pentru ascutire grosiera si 
- II - dispune de rotite din material ceramic pentru ascutire fina si finisare. 
 
Mod de intrebuintare: 
1. Amplasati dispozitivul de ascutire pe o suprafata dreapta, neteda, asigurandu-va ca acesta nu 
poate aluneca pe suprafata. Asigurati-va ca lama cutitului este curata. 
2. Folosind fie mana stanga, fie mana dreapta, apasati usor asupra dispozitivului. 
3. Puneti extremitatea dinspre maner a lamei cutitului in modulul dorit, la un unghi de 90º. Trageti 
lama inspre dumneavoastra aplicand foarte putina presiune. Nu aplicati niciodata prea multa 
presiune si nici nu miscati lama in mai multe directii. In functie de gradul de tocire al cutitului va 
trebui sa repetati aceasta operatiune de cateva ori (maxim 5 ori). 
4. Daca aveti un cutit foarte tocit, folositi mai intai modulul I si apoi modului II. Daca nu este foarte 
tocit cutitul dvs. puteti folosi direct modulul II. 
5. Verificati rezultatul ascutirii crestand o bucata de hartie. 
 
Informatii importante: 
- Nu sunt necesare lichide in procesul de ascutire. 
- Pentru a curata dispozitivul de ascutire este suficient sa-l intoarceti invers, pentru a permite 
caderea reziduurilor formate in timpul ascutirii. Folositi o carpa uscata pentru a curata dispozitivul. 
Evitati curatarea cu o carpa umeda sau introducerea in masina de spalat vase deoarece va puteti 
defecta dispozitivul. 
- Nu incercati niciodata sa dezasamblati dispozitivul. 
- Evitati socurile mecanice. 
- Acest dispozitiv nu poate ascuti cutite speciale sau foarfece. 
- Unghiul prestabilit al rotitelor de ascutire este destinat pentru ca dispozitivul sa fie folosit doar cu 
cutite de uz casnic. Pentru a ascuti cutite de tip oriental este nevoie de un alt unghi. 
 


