
OSTRZAŁKA ELEKTRYCZNA DO NOŻY USB

AG422D

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Doskonałej  jakości,  elektryczna  ostrzałka  do  noży.  To  zaawansowane  narzędzie
zapewni  należyte  i  kompleksowe  naostrzenie  nawet  najtępszych  i  najbardziej
zaniedbanych noży dzięki zastosowaniu aż 3 gniazd ostrzących w różny sposób.
Ostrzenia  wstępnego dokonujemy w gnieździe  z  przodu ostrzałki,  następnie  nóż
wygładzamy w górnej części osłoniętej plastikiem, a na końcu polerujemy go na
podkładce w tylnej części urządzenia. Sprawdź sam jak szybko doprowadzisz swoje
kuchenne noże do porządku i pełnej sprawności.

Cechy produktu:

• Najszybsza, elektryczna ostrzałka na rynku. 
• Trzy etapy ostrzenia (ostrzenie wstępne, precyzyjne wygładzanie oraz polerowanie)

pozwolą przygotować ostrza noża jak w profesjonalnej kuchni. 
• Ostrzenie w kształt litery V przynoszące największą efektywność. 
• Wysokiej jakości obudowa z tworzywa odpornego na zabrudzenia! 
• Kompaktowy rozmiar. Zmieści się w każdej kuchni i w każdej szufladzie. 
• Materiał: tworzywo sztuczne (ABS) + metal 
• Zasilanie: USB (5V DC) 
• 3 gniazda do różnych etapów ostrzenia 
• Wymiary: 23,5 cm x 9 cm x 6,5 cm 
• Kolor: biały z czarnymi elementami 



2. Instrukcja obsługi:

1. Podłącz ostrzałkę do portu USB 5V DC (komputer, powerbank, ładowarka sieciowa)
2. Uruchom urządzenie wciskając przycisk zasilania I/O w pozycję I.
3. Urządzenie umożliwia trzy etapy ostrzenia noży i ostrzy.
4.  Umieść  ostrze  w  wystającym  gnieździe  na  froncie  urządzenia,  aby  przeprowadzić
ostrzenie wstępne.
5. Następnie wsuń ostrze w gniazda w górnej części, aby dokładnie je wygładzić.
6.  Na samym końcu wypoleruj  ostrze wykorzystując do tego nakładkę na tylnej części
ostrzałki.
7. Aby wyłączyć urządzenie wciśnij przycisk zasilania I/O w pozycję O.

3. Uwagi i środki ostrożności:

- UWAGA: Urządzenie zawiera ostre elementy. Chronić przed dziećmi.
-  Jeżeli planujesz nie korzystać z urządzenia przez dłuższy czas odłącz je od zasilania
(portu USB).
-  Obudowę urządzenia  czyścić wilgotną szmatką.  Nie używać silnych detergentów ani
rozpuszczalników.
- Chronić urządzenie przed gorącem i wilgocią.
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