
 
 
Cuda kés, olló és horogélező - Használati útmutató 

 
A Cuda késélező (továbbiakban: készülék) egy prémium minőségű termék. Köszönjük vásárlását, és 
kívánjuk, hogy örömmel használja késélezőjét. 
 
A kezelési útmutató nem vehet figyelembe minden elképzelhető használati módot. Ha további 
tájékoztatást szeretne, illetve olyan probléma merül fel, amelyet a jelen kezelési útmutató nem 
vagy nem kellőképpen tárgyal, forduljon a kereskedőhöz vagy az importőrhöz vagy a gyártóhoz. 
 
Használati figyelmeztetések 
 
A készüléket használja és tárolja zárt térben, sima felületű Cuda kések, Cuda ollók élezéséhez vagy 
horgok élezéséhez. 
Helytelen tárolásból, vagy nem a termékhez illő termékek élezése nem rendeltetésszerű 
használatnak minősül. 
Fontos! – Kizárólag háztartási felhasználásra javasolt termék. 
Ne tegye a készüléket forró, nedves, illetve nyirkos helyre, illetve környezetbe. 
A nem rendeltetésszerű használatból eredő károkért való mindenféle felelősséget kizárunk. 
Ennek kockázatát kizárólag a felhasználó viseli. 
 
A felelősség korlátozása 
 
A jelen kezelési útmutatóban található valamennyi műszaki információ, adat és az üzembe 
helyezésre, kezelésre és gondozásra vonatkozó tanács a nyomtatáskor érvényes legutóbbi 
állapotnak felel meg. A jelen kezelési útmutató adatai, ábrái és leírásai alapján nem keletkezik 
felelősség.  
A gyártó nem vállal felelősséget az alábbi okokból bekövetkezett károkért: 
●A kezelési útmutató betartásának elmulasztása  
●Nem rendeltetésszerű használat  
●Nem szakszerű javítások  
●Műszaki módosítások  
●Nem jóváhagyo  alkatrészek és eszközök használata 
 
Biztonság 
A készülék nem alkalmas arra, hogy fizikai, érzékelési vagy szellemi fogyatékossággal élő, illetve 



megfelelő tapasztalttal és/vagy tudással nem rendelkező személyek használják, kivéve, ha egy, a 
biztonságukért felelős személy felügyel rájuk, illetve a készülék használatára nézve útmutatást 
kaptak tőle. 
Gyermekek elől fokozottan távol tartandó a készülék. 
 
Használati instrukciók: 
Mielőtt a kést, illetve bármilyen eszközt az élezőnyílásba bevezetne, távolítson el róla minden 
szennyeződést, olaj- és ételmaradékot. 
 
1. Horogélezés 

 
A horog szárát erősen megfogva, a jelölt rész jobb oldalától tolja a horog hegyét az élező rész bal 
oldala felé, eközben kezét és a horgot ne emelje fel és ne mozdítsa el oldalirányba. 
 
 
2. Cuda kések élezése 

 
A Cuda kések élezésére a fent jelölt 3 rész szolgál. Karbid és kerámia foglalatok is helyt kaptak az 
eszközön. Az oldalfalon való instrukciós nyilakat követve szabad használni a készüléket. Helyezze 
bele a kést az erre szolgáló résekbe, és a nyilaknak megfelelően húzza hátrafele a kést, ügyelve 
arra, hogy az nem mozdul el, és a hátrahúzás egyoldalú és folyamatos. Ellenőrizze a kívánt 
élességet és folytassa a folyamatot az elérni kívánt állapotig. 
 
3. Cuda ollók élezése 



 
A Cuda ollókat, ezen készülékkel a felhasználási módtól vagy eszköztől függően, 3 szögben van mód 
élezni. Ezek a típusok a készülék oldalán, numerikus számokkal vannak jelölve, 20, 30 és 45 fokos 
élkiképzés kialakításához. Használatuk a késekével megegyező. A kívánt Cuda ollót helyezze bele a 
résekbe, majd folyamatosan, egyenletesen, ügyelve arra, hogy ne emelkedjen fel, illetve 
mozduljon el az él oldalirányba, húzza hátrafelé az ollót. A kívánt eredmény eléréséig ismételje 
meg a mozdulatsort. 
 
Tisztítás 
 
Puha, megnedvesített mosószeres törlőkendővel törölje át használat után a készüléket, majd 
várjon a teljes száradásig, tárolás előtt, ügyelve a fémpor 100%-os eltüntetésére. 


