
ELEKTRICKÝ OSTŘIČ
Návod k použití

Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku.
Prosím, přečtěte si tento návod k použití.
Návod uschovejte i pro pozdější nahlédnutí.
Účel použití výrobku
Elektrický ostřič je určen pro ostření nožů a nůžek v domác-
nosti. 
Není určen pro komerční použití.
Bezpečnostní instrukce
Ostřič nesmí přijít do kontaktu s vodou či jinými tekutinami, 
vyvarujte se nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
Dbejte zvýšené opatrnosti, pokud jsou během použití výrob-
ku v okolí děti. 
Pokud ostřič nepoužíváte, odpojte jej z elektrické zásuvky. 
Pokud je přívodní kabel poškozen, přístroj Vám upadl nebo 
nefunguje správně, nepoužívejte přístroj, zajistěte opravu 
kvalifikovaným servisním pracovníkem.
Přístroj není určen pro použití venku.
Přívodní kabel nesmí vést přes ostré hrany.
Nepoužívejte přístroj pro jiné účely než uvedeno.
Přístroj je určen pouze pro použití v domácnostech.
Tento výrobek nepatří do rukou dětem, pokládejte jej  
z dosahu dětí.
Nevystavujte působení horkých zdrojů.
Chraňte před vlhkem a mokrem.
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Popis částí 

Použití
Ostřič je vybaven 2 brusnými profesionálními kotouči.
Připravte si nůžky či nůž, které chcete nabrousit.
Zapněte spínač, brusné kotouče se roztočí.
Nůžky se brousí na vnějších otvorech, jejich úhel je speciálně 
přizpůsoben pro jejich broušení.
Nože se brousí na vnitřních otvorech, jejich úhel je speciálně 
přizpůsoben pro jejich broušení.
Pohybujte nožem/nůžkami pomalu směrem k Vám. Nože 
bruste z obou stran, tzn. protahujte. 
Nejprve levým středovým otvorem a poté pravým středovým 
otvorem.
Nůž/nůžky držte vodorovně, při broušení části u špičky lehce 
nadzvedněte rukojeť.
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Během broušení na čepel netlačte, stačí vyvíjet skutečně 
velmi jemný dotyk.
Brousící práci dokončete jedním rychlým pohybem pro 
finalizaci ostří.
Po ukončení práce vypněte spínač ostřiče a vytáhněte přívod-
ní kabel z elektrické zásuvky.
Nože před použitím v kuchyni umyjte.
Upozornění:
Udržutje prsty mimo dosah ostří nože, abyste se neporanili.
Čištění a údržba
Vnější části krytu lze otřít jemně navlhčeným hadříkem.
Nepoužívejte chemikálie a abrazivní materiály, povrch by se 
mohl poškodit.
NIKDY neponořujte ostřič do vody, dovnitř ostřiče nesmí 
proniknout žádné tekutiny!
U profesionálních brusičů můžete vidět, že během broušení 
nožů někdy od kotoučů létají jiskry, jelikož tento ostřič použí-
vá profesionální brusné kotouče, je tento jev normální.
Během broušení můžete také slyšet zvuk vibrace, tento jev je 
normální a u ostřičů tohoto typu běžný.
Technické údaje:
Napětí 230V~
Frekvence 50Hz
Výkon 20W
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Ochrana životního prostředí:
Informace k likvidaci elektrických a elektronických zařízení

Po uplynutí doby životnosti přístroje nebo v okamžiku, kdy by oprava 
byla neekonomická, přístroj nevhazujte  
do domovního odpadu. Za účelem správné likvidace výrobku jej ode-
vzdejte na určených sběrných místech, kde budou přijata zdarma.
Správnou likvidací pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a 
napomáháte prevenci 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 sběrného mís-
ta. 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 
oddělení. Při použití výrobku se řiďte pokyny uvedenými v přiloženém návodu k 
použití. 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 zacházením, přetížením, použitím nesprávných 

dílů, nevhodného příslušenství či nevhodných nástrojů apod.

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

Dodavatel si vyhrazuje právo na příadé změny v návodu k použití a 
neručí za možné tiskové chyby. Vyobrazení a popis se mohou lišit od 
skutečnostiv závislosti na modelu.
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