MODEL 500

INSTRUCTIONS

Diamond Hone® Sharpener
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Read these instructions before use.
It is essential that you follow these
instructions to achieve optimum results.

© 2016 EdgeCraft Corp.

IMPORTANT SAFEGUARDS

When using electrical appliances, basic safety precautions should always be
followed including the following:
1. Read all instructions.
2. To protect against electrical hazards, do not immerse the ScissorPro® in water or
other liquid.
3. Make sure only clean scissor blades are inserted in the ScissorPro®.
4. Unplug from outlet when not in use, before putting on or taking off parts and
before cleaning.
5. Avoid contacting moving parts.
6. Do not operate any appliance with a damaged cord or plug, or after the appliance
malfunctions, or is dropped or damaged in any manner.
U.S. customers: You may return your sharpener to EdgeCraft’s factory for service where
the cost of repair or electrical or mechanical adjustment can be estimated. If the
electrical cord on this appliance is damaged, it must be replaced by the Chef’sChoice
distributor or other qualified service to avoid the danger of electrical shock.
Outside U.S.: Please return your sharpener to your local distributor where the cost of
repair or electrical or mechanical adjustment can be estimated. If the supply cord
of this appliance is damaged, it must be replaced by a repair facility appointed by
the manufacturer because special tools are required. Please consult your
Chef’sChoice distributor.
7. CAUTION! This appliance may be fitted with a polarized plug (one blade is wider than
the other). To reduce the risk of electric shock, this plug will fit in a polarized outlet only
one way. If the plug does not fit fully in the outlet, reverse the plug. If it still does not fit,
contact a qualified electrician. Do not modify the plug in anyway.
8. The use of attachments not recommended or sold by EdgeCraft Corporation may cause
fire, electric shock or injury.
9. The ScissorPro® Model 500 is designed to sharpen kitchen, household, sewing and arts
and crafts scissors. Do not attempt to sharpen pinking shears, serrated blades or knives.
Do not attempt to sharpen any scissor blades that does not fit freely in the slots.
10. Do not let the cord hang over edge of table or counter, or touch hot surfaces.
11. When in the “ON” position the ScissorPro® should always be on a level, stable
countertop or table.
12. WARNING: SCISSORS PROPERLY SHARPENED ON YOUR ScissorPro® WILL BE SHARPER
THAN YOU EXPECT. TO AVOID INJURY, USE AND HANDLE THEM WITH EXTREME CARE.
DO NOT CUT TOWARD ANY PART OF YOUR FINGERS, HAND OR BODY. DO NOT RUN
FINGER ALONG EDGE. STORE IN A SAFE MANNER.
13. Do not use outdoors.
14. Close supervision is necessary when any appliance is used by or near children.
15. Do not use honing oils, water or any other lubricant with the ScissorPro®.
16. For household use only.
17.

SAVE THESE INSTRUCTIONS.
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CONGRATULATIONS
You are the owner of the world’s finest scissors sharpener designed to permit everyone to sharpen
scissors to professional standards, simply and easily. The ScissorPro® will put an incredibly sharp
edge on your kitchen, household, sewing and arts and crafts scissors. It is important to completely
read this booklet to optimize your sharpening results.
ScissorPro® owes much of its uniqueness to its precision magnetic guides, designed to hold the
scissors blade securely at a precise angle against the specially contoured, Omni-Curve™ rotating
diamond abrasive disks. These guides (see Figures 1 and 2) incorporate a unique hold-down spring
mechanism and, in combination with the magnets, comprise the unique Magne-Flex™ scissors holddown system. Before sharpening your first scissors it is important to read the following section:
Magne-Flex™ Guides
Plastic Hold-Down Spring
Magnet Surface

Plastic Hold-Down Spring
Magnet
Surface
“Fine” Stage
Diamond Abrasives
“Coarse” Stage
Diamond Abrasives

On/Off Switch

Figure 1. ScissorPro® Model 500.
Cutter
Edge

Top of Blade

Anvil Edge

Magnet

Pivot

Omni-Curve™
Diamond Disk

Back of Blade

Figure 2. Magnets control the blade angle
and keep scissors in contact with diamond
abrasive disk.

Figure 3. Typical scissors.
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Tip

IMPORTANT INFORMATION

1. WARNING: EVEN THOUGH ALL SCISSORS MAY APPEAR TO BE SIMILAR, THERE ARE
MAJOR DIFFERENCES AMONG THEM THAT MUST BE UNDERSTOOD BEFORE YOU USE THIS
SHARPENER. THE ScissorPro® WILL SHARPEN MOST, BUT NOT ALL TYPES OF SCISSORS. DO
NOT ATTEMPT TO SHARPEN HAIR STYLING SCISSORS, PINKING SHEARS, MANICURE
SCISSORS, SERRATED BLADES, TIN SNIPS, SCISSORS GREATER THAN 12” IN LENGTH OR
ANY BLADE THAT DOES NOT FIT READILY IN THE SHARPENING POSITION.
ScissorPro® will sharpen most other blades, including those of knife-edge scissors, as
described later. It is essential that you follow the instructions to optimize your results.
2. Obviously, all scissors have two blades, Not so obvious is that often these blades are very
different. When you cut with scissors, one blade (the anvil blade) is below the material, and
the other blade (the cutter blade) is above the material, as shown in Figure 4. With certain
scissors, the blade on top of the material (the cutter blade) does most of the cutting.
There are several ways to distinguish the cutter and anvil blades. Referring to Figures 3 and
4, note the cutter blade usually has the oblong finger-hold and a more rounded tip. The anvil
blade has a more pointed tip and a round finger hold.
3. It is important to be able to identify the special knife-edge type scissors. They have a cutter
blade factory sharpened at a very low angle to form a knife like edge that is extremely sharp.
THE KNIFE-EDGE BLADE MUST BE SHARPENED ONLY WITH THE KNIFE-EDGE ACCESSORY
SUPPLIED WITH EACH ScissorPro®. With these scissors, the knife-edge cutter blade does
virtually all the cutting. When sharpening this type of scissors, only the knife-edge cutter
blade needs to be sharpened. If you have any doubt about whether you have this type of
scissors, ask your nearest fabric or sewing center to help you identify these special blades
before you sharpen them.
Cutter Blade

Anvil Blade
Figure 4. Typical position of the Cutter Blade
and Anvil Blade.

Figure 5. Carefully feel for a burr along the
entire back of the blade. Note arrow for
direction of finger movement when in contact
with blade.
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4. During the sharpening process, you will be asked to feel for a burr on the scissors blade
in order to know when sharpening is complete. It is essential that you understand how this
is done.
Feeling for a burr involves running your finger carefully across (NOT ALONG) the back of the
blade as shown in Figure 5. A burr is a microscopic protrusion of metal produced during the
sharpening process under the edges of the blade that can be felt but is not always visible. It
will feel rough and jagged compared to the smooth finish of the back of the blade.
5. Your ScissorPro® will sharpen either right hand or left hand scissors without any need to
disassemble them. If you are left handed, you probably have purchased left hand scissors.
To sharpen right hand scissors, turn the sharpener so you face the switch side of the
ScissorPro® (see Figure 6). To sharpen left hand scissors, you should face the opposite side
of the sharpener (see Figure 7). From this point onward, these instructions are written as they
apply to right hand scissors.
6. Before you turn on your ScissorPro®, take a minute to get the feel of the Magne-Flex™
hold-down system and to learn how to insert a blade into the sharpener. Select a blade and
insert it—cutting edge first—under the fingers of the hold-down spring of the FINE sharpening slot using the grip shown in Figure 6. If inserted correctly, the blade being sharpened is
the top blade, and the free blade will be hanging below the blade being sharpened.
Practice inserting the scissors blade under the hold-down spring, as close to the scissors
pivot as feels comfortable and pulling the blade smoothly toward you. Feel the effect of the
magnet and hold-down spring as they establish the sharpening angle for you. Light pressure
is required to slide the blade down the magnet slope and underneath the hold-down spring
as the blade approaches the diamond sharpening disk. Allow the Magne-Flex™ hold-down
system to control the sharpening angle for you. It is also important to prevent the free blade
(that is the one not being sharpened) from hitting the sharpener in a way that might influence
the sharpening angle. It is convenient to stabilize the free blade using your forefinger and
thumb as shown in Figure 6. Turn over the scissors and repeat with the other blade.
7. Generally, most scissors can be sharpened by using only the FINE stage (Figure 1). The highly
efficient diamond abrasive used in the ScissorPro® will quickly develop a superbly sharp
edge. The COARSE stage sharpens at a larger angle using somewhat large diamonds.

Figure 6. Suggested hold for right hand scissors. Figure 7. Suggested hold for left hand scissors.
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SHARPENING PROCEDURES
GENERAL PROCEDURE
Read this before starting to sharpen.
Either blade may be sharpened first. You will find when sharpening correctly that the blade you
are sharpening always ends up to be the top blade. The free blade always hangs freely below the
blade being sharpened. In any sharpening stage you should lay the back of the blade on the magnet
surface as close to the pivot of the scissors as feels comfortable. Then, slide the scissors blade—
cutting edge first—under the hold-down spring using slight thumb pressure as shown in Figure 8.
Make sure that you allow the hold-down mechanism to control the sharpening angle for you.
Continue moving the scissors blade into the hold-down slot until gentle contact is made with the
rotating diamond disk. Upon contact, you should pull the scissors promptly but slowly and evenly
toward you, keeping the blade in contact with the diamond disk all the way to the tip of the blade.
Each sharpening stroke should take 1-2 seconds for a 6” scissors. Longer scissors require more
time; for example, 3-4 seconds for a 10” scissors. It is convenient to complete all sharpening steps
on one blade before beginning to sharpen the second. Proceed as follows:

FOR STANDARD SCISSORS
(Note: for knife-edge scissors blades use only the special procedure on page 7).
Press switch to “ON”.

Step 1—Fine Stage

Always start with the FINE stage. Use the General Procedure outlined above; select one blade and
pull it through that slot three (3) times.
a. If a uniform burr is felt (see item 4, page 4) along the entire back of the blade, give the blade
one (1) faster pull (1 second per pass) to reduce the size of the burr. Proceed to Cleaning step
below. You are now finished with this blade and you can start sharpening the next blade.
b. If no burr is felt proceed to Step 2 below.

Step 2—Coarse Stage

Following the General Procedure, pull the blade through the COARSE stage (Figure 9) 4-5 times and
check for a burr. With some blades it may take 10-15 strokes to develop a burr along the entire
blade length. When a burr has developed, give one last fast pull (1 second) and then repeat Step
1 in the FINE stage.

CLEANING
After each blade is sharpened, clean the blade with a soft cloth of folded paper towel. CAUTION:
the blade and burrs are now very sharp. Then slowly close the scissors, which will cut off the burr.
Then clean off with the cloth any burr fragments that may remain.
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FOR KNIFE-EDGE SCISSORS
Knife-edge scissors, designed particularly for cutting heavy fabric layers, have one or both blades
capable of cutting like a knife. Commonly, only the cutter blade of this type scissors has the knife
edge. When that is the case, and you can properly identify and sharpen that blade, sharpening the
other (anvil) blade is optional or even unnecessary. Only the knife-edge scissors blade is sharpened
by this special procedure. If you elect to sharpen the anvil blade, use the standard sharpening
procedure described above. Do not confuse these blades.
Proceed as follows:
a. Insert the Knife-Edge Scissors Accessory to the FINE Stage.
b. Press switch to “ON”.
c. Using the general procedure, pull the blade through the slot two (2) times.
- If a burr is felt along the entire back of the blade, sharpening is complete. Then clean the
scissors as described above.
- If no burr exists, make 2-3 additional stroke. If a burr still has not developed, then this is not
a knife-edge blade.
d. Remove the Knife-Edge Scissors Accessory and proceed to sharpen this blade as with
standard scissors.
e. Never store the ScissorPro® with the Knife-Edge Scissors Accessory positioned in the
Magne-Flex™ guide. Always remove and store the accessory in a safe place when not in use.

SUGGESTIONS
Your ScissorPro® Diamond Hone® Scissors Sharpener Model 500 is designed to produce scissor
edges that are like new, quickly and easily. To ensure you get the very best scissor edges every
time, we suggest:
1. Loosen your grip on the scissors and use your thumb to advance the blade gently against the
rotating disk. Never apply excessive pressure when the blade is against the diamond disk.
2. Make sure the loose blade does not interfere with alignment of the blade being sharpened.
3. Pull the blade through the sharpening slots with an even and continuous motion. Do not stop
the motion. Be sure to make fast pulls after sharpening in each stage. This minimizes the burr.
4. On each stroke, start at the pivot and pull the scissors handle as necessary to maintain the blade
in contact with the diamond disk as the curved section of the blade is pulled through the slot.
5. It is essential to learn how to feel for the burr. This is the best indication sharpening in a given
stage is complete. Make certain the burr has formed along the entire blade… from pivot to tip.

Figure 8. Start with the “Fine” Honing Stage.

Figure 9. Coarse Stage.
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6. With poultry shears, you need to sharpe only the smooth convex blade. The concave (usually
serrated) blade will not need sharpening.
7. Do not attempt to sharpen serrated blades. However, where only one blade is serrated, the
other can be sharpened using the procedure for standard scissors. Look carefully for
serrations. They can be very small and difficult to see.
8. Scissors Adjustment: All “professional” scissors and many other scissors have a screw
tensioner at the pivot. The performance of your scissors and your scissors life may be
improved by adjusting this pivot to establish and maintain a smooth edge contact when you
close the scissors. Proper adjustment is determined by opening scissors to 50% of blade
length, then tightening until blade looseness is just barely removed. It is important that the
pivot not be overtightened. (If you are uncomfortable with this adjustment—seek assistance.)

NORMAL MAINTENANCE OF THE ScissorPro®
No lubrication is required for any moving parts, motor bearing surfaces or sharpening surfaces.
Your sharpener may be cleaned by carefully wiping with a damp cloth. Do not use detergents
or abrasives.
To clean metal dust that may accumulate in the sharpening section, simply remove the circular
plastic plug that is located on the underneath side of the sharpener. Shake out the metal dust and
replace plug. Do this once every eighteen months for normal use or more often with heavy use.

SERVICE
In the event post-warranty service is needed, return your sharpener to the EdgeCraft factory where
the cost of repair can be estimated before the repair is undertaken.
Please include your return address, daytime telephone number and a brief description of the
problem or damage to the sharpener on a separate sheet inside the box. Retain a shipping receipt
as protection against loss in shipment.

Send your sharpener (insured and postage prepaid) to:

EdgeCraft Corporation
825 Southwood Road, Avondale, PA 19311 U.S.A.
Customer Service (800) 342-3255 or 610-268-0500
Assembled in the U.S.A.

www.chefschoice.com

This product may be covered by one or more EdgeCraft patents and/or patents pending as marked on the product.
Chef’sChoice®, EdgeCraft®, Diamond Hone®, ScissorPro® and the overall design of this product are registered
trademarks of EdgeCraft Corporation, Avondale, PA.
Conforms to UL Std. 982 Certified to CAN/CSA Std. C22.2   No. 1335.1
Certified to EN 60335-1, EN 60335-2, EN 55014-1+A1, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3
© EdgeCraft Corporation 2016
A16		
C1582Z5
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500-as modell

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

ScissorPro® Diamond Hone® Élező

HU
Olvassa el ezeket az utasításokat, mielőtt használná a készüléket.
Alapvető fontosságú, hogy kövesse ezeket az utasításokat
az optimális eredmények elérése érdekében.

© 2016 EdgeCraft Corp.

FONTOS BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK

Amikor elektromos készülékeket használ, mindig be kell tartania az alapvető biztonsági
intézkedéseket, beleértve az alábbiakat:
1.
2.

Olvassa el az összes utasítást.
Az elektromos veszélyekkel szembeni védekezés miatt ne merítse a ScissorPro®-t vízbe vagy
más folyadékba.
3. Bizonyosodjon meg arról, hogy csak tiszta ollópengéket helyez a ScissorPro®-ba.
4. Húzza ki a konnektorból, amikor nem használja, ha be- vagy kivesz részeket belőle, illetve
mielőtt megtisztítja.
5. Ne nyúljon a mozgó részekhez!
6. Ne kapcsolja be a készüléket, ha az elektromos vezeték vagy a csatlakozó sérült vagy ha a
készülék nem jól működik, leejtették vagy bármi más módon megsérült.
USA-beli vásárlók: Vissza tudja vinni az élezőt az EdgeCraft gyárba szervizelésre, ahol megbecsülik
a szerelés vagy az elektromos vagy mechanikai beállítás költségét. Ha ennek a készüléknek az
elektromos vezetéke sérült, akkor ki kell cserélni egy Chef’sChoice® disztribútornál vagy más arra
jogosult szervizben, hogy elkerüljük az elektromos áramütés veszélyét.
USA-n kívüli vásárlók: Kérjük, hogy vigye vissza az élezőt a helyi disztribútorhoz, ahol megbecsülik
a szerelés vagy az elektromos vagy mechanikai beállítás költségét. Ha ennek a készüléknek az
elektromos vezetéke sérült, akkor ki kell cserélni a gyártó által kijelölt szervizben, mivel ehhez
speciális szerszámok szükségesek. Kérjük, forduljon a Chef’sChoice® disztribútorához.
7. FIGYELMEZTETÉS! Lehetséges, hogy a készülék polarizált elektromos csatlakozóval van
felszerelve (az egyik penge szélesebb, mint a másik). Az áramütés kockázatának csökkentése
érdekében ez a csatlakozó csak egyféleképpen illik bele a polarizált kivezető nyílásba. Ha a
csatlakozó nem megy bele teljesen a nyílásba, akkor fordítsa meg a csatlakozót. Ha ezek után
sem megy bele, akkor keressen meg egy képzett villanyszerelőt. A csatlakozót
semmiféleképpen ne változtassa meg.
8. Az EdgeCraft Corporation által nem árusított vagy nem ajánlott kiegészítők használata tüzet,
áramütést vagy sérülést okozhat.
9. A ScissorPro® 500-as modelljét konyhai, háztartásban használatos, varró, művészi és
kézimunkához készült ollókhoz fejlesztették ki. Ne élezzen vele cakkozó ollót, fogazott
pengéket vagy késeket. Ne élezzen vele olyan ollópengét sem, ami nem illik bele a nyílásokba.
10. A vezeték ne lógjon asztal vagy pult szélén, és ne érintkezzen meleg felületekkel.
11. Amikor a bekapcsoló az ON pozícióban van, a ScissorPro® élezőnek mindig stabil pulton vagy
asztalon kell lennie.
12. FIGYELMEZTETÉS: A SCISSORPRO®-val MEGFELELŐEN ÉLEZETT OLLÓI ÉLESEBBEK
LESZNEK, MINT AMILYENRE SZÁMÍT. A SÉRÜLÉSEK ELKERÜLÉSE VÉGETT KIEMELT
FIGYELEMMEL HASZNÁLJA ÉS KEZELJE ŐKET. NE VÁGJON AZ UJJAI, A KEZE VAGY A
TESTE IRÁNYÁBA. NE HÚZZA VÉGIG AZ UJJÁT A PENGÉN. BIZTONSÁGOSAN TÁROLJA.
13. Ne használja kültéren.
14. Szigorú felügyelet szükséges, ha a készüléket gyerek vagy beteg személy alkalmazza vagy ha
Ön gyerek mellett használja.
15. A ScissorPro®-nál ne használjon fenőolajat, vizet vagy bármi más folyadékot.
16. Csak háztartásban alkalmazható.
17.

ŐRIZZE MEG EZT A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓT
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GRATULÁLUNK

Ön a világ legjobb ollóélezőjének tulajdonosává vált, amelyet arra terveztek, hogy bárki könnyen és
egyszerűen megélezhesse az ollóit professzionális szinten. A ScissorPro® hihetetlenül éles élt hoz
létre az Ön konyhai, háztartásban használatos, varró, művészi és kézimunkához használt ollóin. Nagyon fontos, hogy teljesen olvassa el ezt a füzetet, hogy optimális élezési eredményeket tudjon elérni.
A ScissorPro® különlegességét az jelenti, hogy precíz mágneses szögvezetői vannak, amelyeket arra
terveztek, hogy az olló pengéit biztonságosan tartsa egy meghatározott szögben a speciálisan kialakított Omnicurve™ forgó gyémánt csiszolókorongokkal szemben. Ezek a szögvezetők (lásd 1, 2. ábra)
tartalmaznak egy egyedülálló lent tartó rugós mechanizmust és a mágnesekkel kombinálva alkotják
az egyedülálló Magne-Flex™ olló lent tartó rendszert. Az első olló élezése előtt fontos, hogy olvassa
el a következő részt.
Magne-Flex™ szögvezetők
Műanyag lent tartó rugó
Mágneses felület

Műanyag lent tartó rugó
Mágneses
felület
Finom fokozatú
gyémánt csiszolás
Durva fokozatú
gyémánt csiszolás

Be/kikapcsoló

1. ábra: ScissorPro® 500-as modell

A penge csúcsa

Vágóél
Üllő él

Mágnes

Forgócsap

OmniCurve™
gyémánt korong

A penge hátulja

2. ábra: A mágnesek szabályozzák a
penge szögét és biztosítják, hogy az
olló érintkezésben maradjon a gyémánt
csiszolókoronggal

3. ábra: tipikus ollók
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Csúcs

1.

2.

3.

FONTOS INFORMÁCIÓK

FIGYELMEZTETÉS: BÁR MINDEN OLLÓ HASONLÓNAK TŰNHET, VANNAK KÖZTÜK OLYAN
JELENTŐS KÜLÖNBSÉGEK, AMELYEKET MEG KELL ÉRTENI, MIELŐTT EZT AZ ÉLEZŐT
HASZNÁLNI KEZDI. A SCISSORPRO® MEGÉLEZI A LEGTÖBB, DE NEM AZ ÖSSZES FAJTA
OLLÓT. NE ÉLEZZEN VELE HAJVÁGÓ OLLÓKAT, CAKKOZÓ OLLÓKAT, MANIKŰR OLLÓKAT,
FOGAZOTT PENGÉKET, LEMEZVÁGÓ OLLÓKAT, kb. 30 CM-NÉL HOSSZABB PENGÉJŰ
OLLÓKAT, VAGY BÁRMELY OLYAN PENGÉT, AMI NEM ILLIK BELE KÖNNYEDÉN AZ ÉLEZŐBE.
ScissorPro® a legtöbb egyéb pengét megélezi, beleértve a késpengéjű ollókat, mint azt később
bemutatjuk. Nagyon fontos, hogy az optimális eredmények elérése érdekében kövesse az alábbi
utasításokat.
Az ollóknak nyilvánvalóan kettő élük van. Az már nem annyira nyilvánvaló, hogy ezek a pengék
lehetnek nagyon különbözőek is. Amikor az ollóval vág, az egyik penge (üllőél) az anyag alatt
helyezkedik, a másik él (vágóél) pedig az anyag fölött, mint ahogy a 4. ábra mutatja. Bizonyos ollók
esetében az anyag fölötti (vágóél) végzi a vágás nagy részét. Számos módón megkülönböztethetjük
a vágó- és az üllő éleket. A 3. és a 4. ábrán látszik, hogy általában a vágó pengénél található a
téglalap alakú fogó/szem és egy kerekebb csúcs, az ülllőélnél pedig egy hegyesebb csúcs és egy
kerekebb fogó/szem.
Fontos, hogy be tudjuk azonosítani a speciális késélű ollókat. Ezeknek olyan gyári élezésű vágóélük
van, amelyeket nagyon kis szöggel alakítottak ki késszerű élre, és különlegesen élesek. A KÉSÉLŰ
PENGÉKET CSAK KÉSÉLŰ TARTOZÉKKAL LEHET ÉLEZNI, AMELYET A SCISSORPRO®-HOZ
BIZTOSÍTUNK. Ezekkel az ollókkal a késpengéjű vágópenge gyakorlatilag mindent elvág. Amikor
ezeket az ollókat élezzük, akkor csak a késélű vágóélt kell élezni. Ha kétségei vannak afelől, hogy
van-e ilyen ollója, akkor kérdezze meg a legközelebbi rövidáru központot, hogy segítsen
beazonosítani ezeket a speciális pengéket, mielőtt megélezné azokat.
Vágóél

Üllőél

4. ábra: A vágó- és az üllőél jellemző
helyzete.

5. ábra: Óvatosan ellenőrizze a sorját a
penge egész hátoldalának hosszán. Figyelje
a nyilat, ami mutatja, hogy merre kell
mozgatni az ujjat, amikor érintkezésbe lép a
pengével.
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4.

5.

6.

7.

Az élezési folyamat során éreznie kell a sorját az olló pengéjén, így tudni fogja, mikor teljes az élezési
folyamat. Nagyon fontos, megértse a használatot.
A sorját úgy lehet érzékelni, hogy az ujját óvatosan átfuttatja rajta, (DE NEM HOSSZÁBAN), ahogy
azt az 5. ábra is mutatja. A sorja egy mikroszkopikus fém kiálló rész, ami az élezési folyamat révén
keletkezik, a penge élei alatt, ami érezhető, de nem mindig látható. Érdesnek és recésnek érződik,
szemben az él hátuljának sima felületével.
A ScissorPro® megélezi mind a jobb- és balkezes ollókat anélkül, hogy szét kellene szerelni őket. Ha
Ön balkezes, akkor valószínű, hogy balkezes ollót vásárolt. A jobbkezes ollók élezéséhez fordítsa
az élezőt úgy, hogy szemben van Önnel a ScissorPro® bekapcsoló oldala (lásd 6. ábra). A balkezes
ollók élezéséhez az élezőt a másik oldalra kell fordítani (lásd 7. ábra). Ettől a ponttól kezdődően az
utasítások a jobbkezes ollókra vonatkoznak.
Mielőtt bekapcsolja a ScissorPro®-t, szánjon egy percet arra, hogy megismeri a Magne-Flex™ lent
tartó rendszerét, és hogy kipróbálja, hogy kell beilleszteni a pengét az élezőbe. Válassza ki először
a vágóélt, és helyezze be a finom élezésű nyílásban lévő lent tartó rugóhoz, a 6. ábrán mutatott
markolat segítségével. Ha jól helyezte be, akkor az élezendő él a felső él, a szabadon lévő él pedig
lóg az élezendő él alatt.
Gyakorolja az olló penge behelyezését a lent tartó rugó rendszerhez úgy, hogy az olló penge a lehető
legközelebb helyezkedjen el a forgócsaphoz és utána húzza a pengét simán maga felé. Érezze
a mágnes, valamint a mágnes és a lent tartó rugó hatását, amint beállítják az élező élt Önnek.
Egy kis nyomás szükséges ahhoz, hogy lecsúsztassuk a pengét a mágneses lejtőn és a lent tartó
rugórendszer alá, amikor a penge eléri a gyémánt élezőkorongot. Hagyja, hogy a Magne-Flex™ lent
tartó rendszer szabályozza az élezési szöget. Az is nagyon fontos, hogy megakadályozza, hogy a
szabadon álló él (amelyiket nem élezi) megüsse az élezőt olyan módon, hogy az befolyásolni tudja
az élezési szöget. Kényelmes lehet, ha rögzíti a szabadon álló pengét a mutatóujja és a hüvelykujja
segítségével, ahogy azt a 6. ábra mutatja. Fordítsa meg az ollót és ismételje meg a másik pengével.
Általában a legtöbb ollót elegendő csak a finom fokozattal élezni, a ScissorPro®-ban használt nagyon
hatékony gyémánt csiszoló gyorsan kialakít egy rendkívül éles élt. A durva fokozat nagyobb szögben
élez, és valamivel nagyobb gyémántkorongokat használ.

6. ábra: javasolt tartási mód jobbkezes
ollókra

7. ábra: javasolt tartási mód balkezes ollókra
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ÁLTALÁNOS FOLYAMAT

ÉLEZÉSI FOLYAMAT

Olvassa el ezt, mielőtt élezni kezd.
Elvileg bármelyik éllel lehet kezdeni az élezést, de ha helyesen végzi azt, akkor mindig a felül lévő él
lesz az élezendő él. A szabadon álló penge pedig mindig az élezés alatt álló penge alatt lóg szabadon.
Mindegyik élezési szakaszban az él hátoldalát a mágneses felületre kell fektetni, olyan közel az olló
forgócsapjához, amennyire lehetséges. Aztán először a vágóélt csúsztassa a lent tartó rugó alá úgy,
hogy egy kis nyomást fejtsen ki a mutatóujjával, mint ahogy azt a 8. ábra mutatja.
Bizonyosodjon meg róla, hogy az élezési szöget a lent tartó rendszer biztosítja az Ön számára.
Továbbra is tolja lefelé a lent tartó nyílásban az olló élét egészen addig, amíg létre nem jön a kapcsolat
a forgó gyémánt koronggal. Amint ez megtörténik, lassan és egyenletesen, de azonnal húzni kell az
ollót maga felé úgy, hogy megmaradjon a kapcsolat a gyémánt koronggal, egészen az él csúcsáig.
Minden élező húzás 1-2 mp-ig tart egy kb. 15 cm-es olló esetén. Hosszabb ollók több időt igényelnek,
pl. egy kb. 25 cm-es olló 3-4 mp-et. Érdemes befejezni a teljes élezési folyamatot az egyik pengén,
mielőtt rátérne a másikra. Az alábbiak szerint haladjon tovább:

SZABVÁNYOS OLÓK

(MEGJEGYZÉS: A késélű ollópengékhez a 7. oldalon leírt speciális folyamatot kell használni)
Nyomja meg az ON gombot

1. lépés – FINOM FOKOZAT

Mindig a FINOM fokozattal kezdjen. Kövesse a fenti általános leírást, válasszon ki egy pengét és
húzza át a nyílásban háromszor.
a) Ha egyenletes sorja érezhető a penge teljes hátoldalán (lásd 4. oldal 4. tétel), akkor egy gyors húzást
végezzen (egy mp/húzás) hogy lecsökkentse a sorja méretét. Aztán haladjon tovább a lenti tisztítási
fázisba. Akkor már ez a penge kész is van és elkezdheti a következő penge élezését
b) Ha nem észlel sorját, akkor haladjon tovább a lenti 2. lépésre.

2. lépés: DURVA FOKOZAT

Kövesse az általános folyamatot, húzza át a pengét négyszer-ötször a durva fokozatban (8. ábra) és
ellenőrizze a sorját. Bizonyos pengéknél 10-15 húzás is szükséges, hogy a penge teljes hosszában
kialakuljon a sorja. Amikor a sorja kialakult, végezzen egy gyors (1 mp-es húzást) és ismételje meg az
egyes lépést a FINOM fokozatban.

TISZTÍTÁS

Miután az egyes pengét megélezte, tisztítsa le a pengét egy puha ronggyal vagy egy összehajtott
papírtörlővel. FIGYELMEZTETÉS: a penge és a sorja most nagyon éles. Aztán lassan csukja össze
az ollót, ami le fogja vágni a sorját. Végül törölje le egy ronggyal az esetlegesen ottmaradt sorja
részecskéket.
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KÉSPENGÉJŰ OLLÓK

A késpengéjű ollóknak egy vagy két éle képes arra, hogy úgy vágjon, mint a kés. Arra tervezték őket,
hogy erős ruhaanyagokat vágjanak el. Általában ezeknek az ollóknak csak a vágóéle késpengéjű. Ha
ez a helyzet, akkor megfelelően be tudja azonosítani és meg tudja élezni azt a pengét, míg a másik
üllőél élezése lehetséges, de nem szükséges. Csak a késpengéjű ollókat élezik ezzel a speciális
módszerrel. Ha úgy dönt, hogy az üllőpengét is megélezi, akkor a fent leírt sztenderd élezési
folyamatot kövesse. Ne keverje össze a két élt. Kövesse az alábbiakat.
Helyezze be a késélező olló tartozékot a FINOM fokozatba.
Nyomja meg az ON gombot.
Alkalmazza az általános folyamatot, kétszer húzza át a pengét a nyílásban
a) Ha érezhető a sorja a penge egész hátoldalán, az élezés kész. Aztán tisztítsa meg az ollót a fent leírt
módon
b) Ha nincs sorja, végezzen 2-3 további húzást. Ha a sorja még ekkor sem alakul ki, akkor ez nem
késélű penge. Vegye le a késélező olló tartozékot és élezze ezt a pengét a sztenderd ollóknak
megfelelően
c) Soha se tárolja a ScissorPro®-t a késélű olló tartozékkal, ha az a Magne-Flex™ szögvezetőben marad.
Mindig vegye le a tartozékot és egy biztonságos helyen tárolja, amikor használaton kívül van.

JAVASLATOK

Az Ön ScissorPro® Diamond Hone® 500-as ollóélezőjét úgy tervezték, hogy gyorsan és könnyen
alakítson ki olyan ollóéleket, mint az újak. Hogy minden esetben a legjobb ollóéleket alakítsa ki, az
alábbiakat javasoljuk:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Lazítson az olló fogásán és használja a mutatóujját arra, hogy a pengét óvatosan a forgó korong felé
mozdítsa. Sose alkalmazzon nagy nyomást, amikor a penge a gyémántkoronghoz ér.
Bizonyosodjon meg arról, hogy a szabadon álló penge nem gátolja az élezendő él élezését.
Húzza végig a pengét az élező nyíláson, egyenletesen és folyamatosan. Ne álljon meg közben.
Bizonyosodjon meg arról, hogy az élezés után gyors húzásokat végez minden fokozatban. Ez
csökkenti a sorját.
Minden húzásnál kezdje a forgócsapnál és húzza az olló fogóját szükség szerint, hogy fenntartsa a
kapcsolatot a penge és a gyémántkorong között, amint a penge íves részét végighúzza a nyílásban.
Fontos megismerni azt, hogyan lehet érzékelni a sorját. Ez a legjobb módszer arra, hogy meg tudjuk
állapítani, hogy az élezés a megfelelő stádiumban teljes-e. Bizonyosodjon meg arról, hogy az egész
pengén kialakult a sorja a forgócsaptól a csúcsig.
A baromfi ollóknál csak a sima domború élt kell megéleznie. A homorú, általában fogazott pengét nem
kell megélezni.

8. ábra: kezdjen a „Finom” fokozattal

9. ábra: Durva fokozat
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7.
8.

Ne kíséreljen meg fogazott pengéket élezni. Habár, ha csak az egyik penge fogazott, a másikat
megélezheti a sztenderd ollóélezési folyamatnak megfelelően. Figyeljen a fogazásra. A fogak nagyon
kicsik is lehetnek, amiket nehéz észrevenni.
Olló kiegészítők: Minden professzionális ollónak és sok egyéb ollónak van csavarfeszítője a
forgócsaphoz. Az Ön ollójának teljesítménye és élettartama növekedhet, ha úgy igazítja be a
fogócsapot, hogy az élek között sima kapcsolat alakuljon ki és maradjon fenn, amikor becsukja az
ollót. Úgy lehet elérni a megfelelő beállítást, ha a penge teljes hosszúságának 50%-áig kinyitja az
ollót és utána addig feszíti, amíg a pengéknek a lazasága épphogy eltűnik. Fontos, hogy a
forgócsap ne legyen túlfeszítve. (Ha nem biztos benne, hogy el tudja végezni ezt a beállítást, akkor
kérjen segítséget)

A SCISSORPRO® SZABÁLYSZERŰ KARBANTARTÁSA

Nincs szükség semmilyen mozgó rész (a motor, a csapágy vagy az élező felületek) olajozására.
Az élezőjét óvatosan meg tudja tisztítani egy nedves ruhadarabbal történő óvatos törléssel. Ne
használjon mosó- vagy súroló szert.
Az élező részben esetlegesen összegyűlt fémport úgy tudja eltávolítani, hogy kinyitja az élező alján
elhelyezkedő kerek műanyag fedődugaszt. Rázza ki a fémport és rakja vissza a dugaszt. Normál
használat esetén 18 havonta lesz szükség erre, míg gyakori használat esetén gyakrabban.

KÉT ÉV GARANCIA

A gyártási és anyaghibáknak tulajdonítható meghibásodások vonatkozásában a vásárlás napjától
számítva 24 hónapos gyártói garanciát vállalunk. A garancia nem terjed ki a nem megfelelő kezelésből
és használatból eredő károkra, valamint az olyan hibákra, amelyek csak csekély mértékben
befolyásolják a készülék működését vagy értékét. Továbbá, a garanciális jogok nem vonatkoznak
a szállítási sérülésekre, kivéve, ha ezek a mi hibánkból következtek be. A garancia nem terjed ki az
olyan károkra sem, amelyek nem általunk vagy képviselőink által végzett javításoknak
tulajdoníthatóak. Jogos panasz esetén a hibás terméket saját belátásunk szerint vagy megjavítjuk,
vagy hibátlanra cseréljük.
Kérjük juttassa vissza az élezőt a 1161 Budapest, Rákóczi út 45. alatt található Chef’sChoice
bemutatóterembe.
Dunartis Kft., Tel.: +36 20 417 54 84, e-mail: info@dunartis.hu, www.chefschoice.hu
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