
TITANOVÝ NŮŽ
Návod k použití

Výhody použití titanového nože:
- Extrémně ostrý po dlouhou dobu
- Neabsorbuje pachy krájených potravin
- Hladký nelepivý povrch.
- Až překvapivě lehký do ruky
- Speciální materiál a technologie výroby
- Nejnovější hit profesionálních šéfkuchařů

Čištění a údržba
• Před prvním použitím titanový nůž umyj-

te saponátem na mytí nádobí a teplou 
vodou.

• Chraňte titanový nůž před poškozením 
povrchu a ostří:
- chraňte titanový nůž před pády, údery
- krájejte pouze na plastovém nebo dře-

věném prkénku
- nepoužívejte na skleněných, mramoro-

vých nebo podobně tvrdých plochách
• Nože myjte v ruce nebo v myčce nádobí.
• K broušení titanových nožů svěřte specia-

lizované firmě.
• Aby Vám titanový nůž sloužil po dlouhou 

dobu k Vaší maximální spokojenosti, 
prosím, dodržujte uvedené instrukce.

• Na reklamace nebude brán zřetel, pokud 
nebyl nůž používán v souladu s instrukce-
mi v tomto návodu.

Bezpečnostní upozornění:
• Při práci a manipulaci s keramickým 

nožem pamatujte, že ostří tohoto nože 
je VELMI OSTRÉ, dávejte pozor, abyste se 
nepořezali.

• Nůž pokládejte i skladujte z dosahu dětí. 

CZ Ochrana životního prostředí

Informace k likvidaci elektrických a elektro-
nických zařízení

Po uplynutí doby životnosti produktu nebo 
v okamžiku, kdy by oprava byla neekono-
mická, produkt nevhazujte do domovního 
odpadu. Za účelem správné likvidace 
výrobku jej odevzdejte na určených sběr-
ných místech, kde budou přijata zdarma.

Správnou likvidací pomůžete zachovat 
cenné přírodní zdroje a napomáháte pre-
venci potenciálních negativních dopadů 
na životní prostředí a lidské zdraví, což by 
mohly být důsledky nesprávné likvidace 
odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od 
místního úřadu nebo nejbližšího sběrné-
ho místa. Při nesprávné likvidaci tohoto 
druhu odpadu mohou být v souladu s 
národními předpisy uděleny pokuty.

Servis
V případě, že po zakoupení výrobku zjistíte 

jakoukoli závadu, kontaktujte servisní od-
dělení. Při použití výrobku se řiďte pokyny 
uvedenými v přiloženém návodu k použi-
tí. Na reklamaci nebude brán zřetel, pokud 
jste výrobek pozměnili či jste se neřídili 
pokyny uvedenými v návodu k použití.

Záruka se nevztahuje
- na přirozené opotřebení funkčních částí 

výrobku v důsledku jeho používání
- na servisní zásahy související se standardní 

údržbou výrobku (např. čištění, výměna 
dílů podléhajících běžnému opotřebení.

- na závady způsobené vnějšími vlivy (např. 
klimatickými podmínkami, prašností, 
nevhodným použitím apod.)

- na mechanická poškození v důsledku 
pádu výrobku, nárazu, úderu do něj apod.

- na škody vzniklé neodborným zacháze-
ním, přetížením, použitím nesprávných 
dílů, nevhodného příslušenství či nevhod-
ných nástrojů apod.

U reklamovaných výrobků, které nebyly 
řádně zabezpečeny proti mechanickému 
poškození při přepravě nese riziko případ-
né škody výhradně majitel.

Dodavatel si vyhrazuje právo na případné 
změny v návodu k použití a neručí za 
možné tiskové chyby.


