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NÁVOD K OBSLUZE 

 
Průmyslové zařízení k broušení nožů Angle SelectTM 1520 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Před použitím si přečtěte tento návod. 

Pro dosažení optimálních výsledků dodržujte postupy uvedené v návodu. 
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BEZPEČNOST 

 

Používání elektrických přístrojů vždy vyžaduje dodržování základních prvků bezpečnosti, 

které jsou uvedeny níže. 

 

1. Seznamte se se návodem a všemi instrukcemi. 

2. Pozor na nebezpečí poranění elektrickým proudem, není např. povoleno ponořit elektrický 

motor Chef’s Choice do vody nebo jiných kapalin. 

3. Pomocí Chef’s Choice je možno brousit pouze čisté čepele nožů. 

4. Pokud přístroj není v provozu, před vložením nebo odejmutím jakýchkoliv částí přístroje, 

jakož i před čištěním vždy vytáhněte zástrčku ze zásuvky. 

5. Vyhněte se kontaktu s pohyblivými částmi přístroje. 

6. Nepoužívejte zařízení s poškozenou zástrčkou nebo přívodním kabelem, v případě 

poruchy, upuštění přístroje na zem nebo jiného poškození. Takto poškozený přístroj je 

možné vrátit dodavateli, kde budou vyčísleny náklady na opravu, ať už se jedná o 

elektrickou nebo mechanickou závadu. 

7. Používání nedoporučovaného příslušenství nebo příslušenství, které není prodáváno 

EdgeCraft Co. může zapříčinit požár, poranění elektrickým proudem nebo jiné zranění. 

8. Chef’s Choice Model 1520 je navržen pro broušení evropských, amerických a asijských 

nožů. Zařízení není vhodné k broušení kapesních nožů, ostří seker ani žádných jiných 

ostří, které se snadno nevejdou do otvoru přístroje. 

9. Nenechávejte přívodní kabel volně viset ze stolu, pracovní plochy nebo v blízkosti zdrojů 

tepla.  

10. Pokud je Chef’s Choice v pozici „ON” (zapnuto), vždy musí stát na stabilním stole nebo 

pracovní ploše. 

11. BROUŠENÍ: NOŽE NABROUŠENÉ SPRÁVNÝM ZPŮSOBEM POMOCÍ CHEF’S 

CHOICE JSOU OSTŘEJŠÍ, NEŽ SE NA PRVNÍ POHLED ZDÁ. ABY NEDOŠLO KE 

ZRANĚNÍ, ZACHOVEJTE MAXIMÁLNÍ OPATRNOST BĚHEM JEJICH 

POUŽÍVÁNÍ. NEKRÁJEJTE VE SMĚRU K SOBĚ. NEPROJÍŽDĚJTE PRSTEM PO 

OSTŘÍ NOŽE. PŘÍSTROJ SKLADUJTE NA BEZPEČNÉM MÍSTĚ. 

12. Přístroj není určen pro venkovní použití. 

13. Pokud používáte přístroj v blízkosti dětí, vždy dbejte zvýšené opatrnosti a dohledu nad 

dětmi. 

14. Do přístroje není dovoleno vkládat žádný olej, vodu ani žádné jiné mazivo. 

15. USCHOVEJTE TENTO NÁVOD K POUŽITÍ 
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Dobrá volba! 
 

Gratulujeme ke koupi a správnému výběru průmyslového zařízení k broušení nožů Chef’s 

choice® Angle Select TM Model 1520! 

Již brzy oceníte vysoce univerzální brousek, který umožňuje kvalitně a jednoduše nabrousit různé 

typy ostří nožů: americké, evropské i asijské. Velice přesný vodící systém umožňuje jednotlivé 

styly nožů automaticky v optimálním úhlu naostřit. Oceníte radost ze snadného řezání a 

bezkonkurenční prezentace různých druhů potravin.  

Tento model vyhovuje ostrostí i tvarem hrany nejvyšší kvalitě asijských nožů s primárními úhlem 

15 stupňů (max. 30°) a dále je navržen pro nože evropské a americké, broušené s konvenčním 

úhlem 20 až 40 stupňů.  

Typický asijský nůž je tvořen ostřím s úhlem 15 stupňů, proto má ostřejší hrany a je tenčí, než 

konvenční evropský a americký nůž, který má úhel ostří 20 stupňů a je hrubší. Tento model 

brusiče kromě toho, že tvaruje primární 15 ° úhel, nabízí možnost vytvořit druhé malé zkosení 

podél hlavní hrany, což přidá noži na odolnosti a trvanlivost. Tento model je výbornou volbou 

pro profesionální kuchaře, protože umožňuje docílit vynikající ostrost a odolnost pomocí více 

možností zkosení hrany ostří. 

 

Prosíme, přečtěte si následující řádky a zjistěte, jak nejlépe využívat brusku Chef’s choice® 

Angle Select TM Model 1520! 

  

 

POPIS BRUSKY MODEL 1520 

 
Model 1520 (obr.1) je unikátní třístupňový brousek. První stupeň je určen výhradně k ostření 

asijských nožů, druhý stupeň je určen pro evropské a americké typy nožů. Třetí stupeň umožňuje 

pomocí jemných brusných disků vytvořit na všech typech nožů mikroskopické zkosení podél 

hrany a ideálně vyleštit ostří. 
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Asijské nože (úhel 15 °) nejprve naostřete na stupni 1 a pak doleštěte na stupni 3. Při přeostřování 

již dříve vhodně nabroušené modelem 1520 čepele asijského nože, můžete před 3 stupněm použít 

stupeň 2. 

 

Americké a evropské nože (úhel 20°) vybruste nejprve na stupni 2 a následně vyleštěte na stupni 

3. Tyto nože neostřete na stupni 1, pokud tyto čepele nechcete zmenšit na asijský úhel 15° (popis 

níže). 

 

Všechny tradiční jednostranné asijské nože (např. sashmi) vyžadují zvláštní péči a musí být 

nabroušené především na jedné straně hrany, viz níže. 

 

Model 1520 je vybaven vestavěným příslušenstvím k ručnímu čištění vrstvy mastnoty, potravy 

nebo hoblin z povrchu brusného kotouče ve stupni 3. Vždy důkladně vyčistěte nože před 

ostřením. Pak i přes časté používání nemusíte rok i více brusné kotouče čistit. Tento nástroj 

používejte, jen pokud poklesne leštící účinnost na stupni 3 (instrukce dále v návodu). 

 

Model 1520 nedoporučujeme pro starší evropské sekáčky vzhledem k jejich těžkému ostří a 

tloušťce čepele. Ty mohou být snadno nabroušeny brouskem typu 120, 2000 a 2100. Nicméně 

model 1520 je ideální pro broušení asijských sekáčků. 

 

Vždy používejte brousek z přední strany, kde se nachází vypínač ON/OFF. Při broušení 

používejte jen mírný tlak, abyste docílili jednotného a konzistentního kontaktu hrany nože s 

brusným kotoučem. Větší tlak je zbytečný a ani brusný proces nebude rychlejší. Vyhněte se 
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nárazům čepele o plastovou pružinu, může to způsobit poškození brusky nebo hrany nože. 

Při vypnutém spotřebiči vyzkoušejte vkládání, tlak a skluz nože. Plynule vsuňte ostří nože do 

otvoru mezi levou šikminu a elastickou pružinu. Neotáčejte nožem. Vsuňte ostří níže do otvoru, 

až ucítíte kontakt s diamantovým kotoučem. Jemně potáhněte nůž k sobě za rukojeť tak, aby se 

špička nože přiblížila k Vám. Ucítíte napnutí pružiny. Pokud je ostří zakřivené, zvedněte rukojeť 

nože tak, abyste brousili hrot, držte hranu ostří přibližně rovnoměrně se stolem.  

 

Před broušením si přečtěte instrukce pro daný typ nože, který chcete naostřit. 

 

NOŽE AMERICKÉHO, EVROPSKÉHO A ASIJSKÉHO TYPU 

 

V průběhu let byly americké a evropské čepele navrhovány v souvislosti s danou kulturou a pro 

různé druhy těžších potravin od masa až po zeleninu. Dnes jsou tyto nože obecně těžší a 

robustnější s úhlem ostří 20° až 40° (obr.2). Asijské nože jsou lehčí, tenčí, protože jsou určené 

především pro mořské plody a méně vláknitou zeleninu. Některé asijské nože jsou velmi 

specializované. Například tradiční japonské nože s jednostrannou čepelí a úhlem ostří 15° jsou po 

vhodném nabroušení mimořádně ostré. 

V posledních letech se kultury západních a východních zemí prolínají a jsou dostupné v 

globálním měřítku, takže i nože různých typů jsou široce dostupné a používané po celém světě. 

Mnoho evropských a amerických firem nabízí nože asijské a naopak asijské firmy nabízí i 

některé tradiční evropské nože.  
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Model brousek 1520 je určen pro ostření prakticky všech dostupných typů nožů a umožňuje 

zachovat úhel ostří čepele a tradiční funkci i vzhled. 

 

Nejjednodušší způsob, jak zjistit o jaký typ nože se jedná, je zjistit výrobce a zemi původu, kde 

byl nůž navržen. Pak se můžete lehce zorientovat, zda se jedná o asijský či euro/americký nůž a 

vybrat optimální způsob ostření. 

 

Například tradiční japonský nůž Santoku řadíme mezi nože asijské, které májí ostří broušené pod 

úhlem 15° a to i v případě, že výrobce není znám.  
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V případě, že posuzujeme tloušťku a váhu ostří, nože s těžším ostřím určené pro vláknité 

struktury pokrmů např. masa budou spíše noži evropskými nebo americkými s úhlem 20°. Nože 

s lehčím, menším ostřím, určeným pro jednoduché řezání, škrábání, loupání a jemné krájení 

budou spíše noži asijskými s úhlem 15°. Dále uvádíme popis, který usnadní identifikaci nože a 

jeho následné kvalitní naostření. 

 

 

EVROPSKÉ, AMERICKÉ NOŽE S 20° 

OSTŘÍM 

Evropské a americké nože jsou běžně broušeny 

z obou stran čepele (obr. 4) a příčný průřez 

čepele je hrubší a vhodný pro těžší krájení.  

 

 

 

 

 

 

 
 

SOUČASNÉ ASIJSKÉ NOŽE S 15° 

OSTŘÍM 

Nože s lehčím, menším ostřím, určeným pro 

jednoduché řezání, škrábání, loupání a jemné 

krájení mají tenčí příčný průřez čepele. 

Nejoblíbenější asijské nože Santoku a Nakiri, 

s čepelí tenkou a lehkou, jsou obecně broušeny 

s obou stran (obr. 5). Občas lze koupit 

v Evropě i Asii nůž Santoku, který má 

zbroušenou pouze jednu stranu čepele. 

 

 

 

             

Na trhu existují i asijské nože s dvojitým ostřím, které jsou trochu těžší. Například nože Deba a 

Gyutou používané v asijských zemí ke krájení tvrdší zeleniny, filetování a zpracování ryb a masa. 

Jsou to většinou nože „šéfkuchaře“ s těžší čepelí speciálně navržené pro tvrdší potraviny. 

Prodávají se s ostřím broušeným pod úhlem 15 °, ale lze je brousit i na 20°, jelikož svou 

charakteristikou odpovídají nožům euroamerickým. 
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TRADIČNÍ JAPONSKÉ NOŽE 

S 15° OSTŘÍM 

Tradiční japonské nože mají zbroušenou 

pouze jednu stranu ostří a v dolní části 

10°ostří mají velký zkos „A“ (obr.6).  

Vyrábí se jak pro praváky, tak pro 

leváky. Nejoblíbenějšími noži jsou  

Yanagi a Takohiri. Mají dlouhé a tenké 

ostří, ideální pro krájení velmi tenkých 

plátků syrového tuňáka nebo lososa. Před 

velkým zkosem A je zbroušena malá 

plocha ostří pod úhlem 15° (obr 6 a 7). 

 

Na obrázku 7 je zobrazený šikmý řez 

tradičního japonského nože se 

zbroušeným ostřím z jedné stany. 

Můžete zde vidět zkos A, kterým 

oddělíte dříve nakrájené plátky dané 

potraviny. 

 

Dodržujte při ostření tradičních 

japonských nožů jejich typické 

vlastnosti. Výjimkou jsou nože pro těžší 

potraviny, jak bylo uvedeno výše. 

 

Pamatujte prosím, že broušení na modelu 

1520 je velice efektivní a naostřené nože 

jsou extrémně ostré. 
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BROUŠENÍ SOUČASNÝCH ASIJSKÝCH NOŽŮ A NOŽŮ S DVOJITÝM, 15° OSTŘÍM 

 
Většina asijských nožů se naostří na 15 ° úhel již ve výrobě. Oblíbený nůž Santoku s dvojitým 

ostřím je broušený z obou stran na 15°, což v konečném důsledku dává úhel 30°. 

 

STUPEŇ 1 

Přístroj zapněte pomocí spínače ON/OFF. Vsuňte plynule nůž do levého otvoru stupně 1 (obr. 8) 

mezi levou šikmou plochu přístroje a elastickou 

pružinu, posouvejte ostří k sobě a současně na něj 

tlačte v otvoru, dokud se nedotkne diamantového 

kotouče. Uslyšíte, kdy to nastane. V rovnoměrném 

tempu posouvejte, dokud neopustí otvor. Další tah 

následuje stejným způsobem po pravé straně stupně 

1. Pokračujte ve střídavém protahování nože, čas 

tahu jedním otvorem je 4-5 sekund.  

Abychom získali požadovanou ostrost nože při 

prvním ostření nože, bude potřeba 10 střídavých 

tahů. Hrubší ostří bude nutné brousit ještě déle. 

 

Po třech střídavých protaženích nože zkontrolujte zakřivení ostří - postupujte podle níže 

uvedeného návodu. Pokud se zakřivení nevytvořilo, protahujte tak dlouho, až je ostří hladké 

podél celé hrany ostří s požadovaným zakřivením.  

Brzy zjistíte, že současné asijské nože broušené již při výrobě na 15° naostříte pouhými 2-4 tahy. 

Po ukončení ostření ve stupni 1 a stupni 2 pokračujte leštěním ve stupni 3. 
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Překontrolování výbrusu. Abyste zjistili zakřivení (burr), je nutno přejet prstem šikmo a zároveň k sobě 

po povrchu ostří daleko od hrany nože tak, jak je ukázáno na 

obrázku 9.  

(Nepřejíždějte prstem po hraně, mohlo by dojít ke zranění). 

 Pokud poslední tah bude v pravém otvoru, zakřivení se objeví 

pouze na pravé straně ostří (tak jak ho držíte) a opačně. Pokud 

se zakřivení vytvořilo, je možné jej ucítit jako ostré a zahnuté 

prodloužení hrany; protější strana bude v porovnání hladká. 

Jestli zakřivení existuje, prosím přejděte ke stupni 3.  

Pokud se zakřivení nevytvořilo, zopakujte proces broušení, než 

přejdete ke stupni 3. Pomalejší tahy pomohou vytvořit 

zakřivení.                                                                        
                                                                                                              obr.9. Kontrola přítomnosti zakřivení                                                                                                     

                   

STUPEŇ 3                                 

Vsuňte plynule nůž do levého otvoru stupně 

3 (obr. 10), posouvejte ostří k sobě v 

rovnoměrném tempu, dokud neopustí otvor. 

Další tah následuje stejným způsobem po 

pravé straně stupně 3. Pokračujte ve 

střídavém protahování nože třikrát, čas tahu 

jedním otvorem je 4-5 sekund.  

Následně vykonejte další kratší střídavé 

čtyři tahy (u 12 cm čepele), čas tahu jedním 

otvorem je 1-2 sekundy. 

 

Zkontrolujte nabroušení hrany a její ostrost. 

Pro větší efekt můžete několikrát zopakovat krátké tahy. Protahujte tak dlouho, až získáte velmi 

ostré a kvalitně vyleštěné ostří. 

 

PŘEOSTŘOVÁNÍ 

Přeostřování provádějte dle postupu při leštění ve stupni 3. Podle způsobu použití nože přeostřete 

3x nebo vícekrát, používejte pouze stupeň 3. Pokud zjistíte, že jste vykonali příliš pomalé tahy 

nebo příliš mnoho tahů ve stupni 3 a není tak dosaženo ideální hrany ostří, zopakujte broušení ve 

stupni 1.  

 

Pokud chcete vytvořit pevné ostří typu Trizor (podrobnosti v následující části) vykonejte dvakrát 

střídavé, 3-sekundové tahy ve stupni 2 (po kontrole zakřivení ostří vzniklém ve stupni 1). 

Ukončete ostření podlé výše uvedeného procesu ve stupni 3. 

                                                                                                                                  
   

VYTVOŘENÍ OSTŘÍ TRIZOR  
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Tenké 15° ostří (max.30°) má zpravidla menší trvanlivost a odolnost než ostří 20° (max.40°). 

model 1520 byl navržen tak, aby ve stupni 2 vytvořil druhé malé zkosení podél hrany střední části 

ostří, což zlepší vlastnosti nože. Dále vytvoří ve stupni 3 v průběhu leštění nože mikro-zkosení 

pro dosažení dokonalé ostrosti.  

 

Ostří Trizor vytvoříte následovně: podle dřívějších pokynů protáhněte nůž ve stupni 1 a vytvořte 

zakřivení ostří. Následně ve stupni 2 proveďte střídavý tah po dobu 2 sekund v každém otvoru, 

(5palcová čepel). Zakřivení musí zůstat. Nevykonávejte v tomto stupni více tahů, než je 

doporučeno. Z vytvořeného mikro-zkosení v důsledku dvojitého procesu ostření vznikne mikro-

oblouk u samotné špičky nože a odolnost nože se nebývale zvětší. 

 

Ve stupni 3 způsobem popsaným výše nůž vyleštěte. 

 
 

OSTŘENÍ TRADIČNÍCH JAPONSKÝCH NOŽŮ S 15° OSTŘÍM Z JEDNÉ STRANY 

Tradiční japonské nože, jako je výše nůž Sashimi, mají zbroušenou pouze jednu stranu ostří a 

v dolní části 10°ostří mají velký zkos „A“ (obr. 6), na kterém je výrobní číslo nože. Zkos „A“ je u 

tradičních nožů nabroušen pod úhlem 10°, kromě standardizovaných nožů. 

 

Tradiční japonské nože se liší jak designem, tak strukturou, ovšem mají i řadu podobných prvků. 

Mají dlouhé a tenké ostří a před velkým zkosem A je zbroušena malá plocha ostří pod úhlem 15° 

(obr 7). Zadní část ostří je celkově hladká-bez možnosti ostření, aby se zvětšila jistota správného 

formování mikro-zkosení, které jsou prodloužením řezné části nože. 

 

Stále převládá ruční ostření tradičních japonských nožů z důvodu velké rozmanitost a chybějící 

standardizace. Takové ostření je časově náročné a pracné. Model 1520 je navržen tak, aby 

dokázal nabrousit skoro všechny typy asijských nožů a vytvořil ostří shodné s původním tvarem. 

 

Před začátkem ostření tradičního japonského nože zjistěte, zda má jednostranně zbroušené ostří a 

zda se jedna o nůž pro praváka nebo leváka (obr. 6) Toto je nutné pro správné nabroušení nože. 

Postupujte podle níže popsaného postupu a získejte tak požadované ostří. 

Zjistěte, na které straně ostří je velký zkos A. Uchopte nůž tak, jako při kájení. Pokud je velký 

zkos A na pravé straně ostří, jedná se o nůž pro praváka. Takové ostří brousíme pouze v levém 

otvoru stupně 1, aby se pouze správná strana ostří dotýkala brusných kotoučů. Popis ostření je 

popsán níže. 
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KROK 1-OSTŘENÍ VE STUPNI 1 - NOŽE PRO PRAVÁKY 

 

Nůž pro praváka brousíme pouze v levém 

otvoru stupně 1 (obr.11). Počet tahů záleží na 

velikosti úhlu zkosu A a také na stupni tuposti 

nože. Proveďte 5-10 tahů po dobu 3-4 sekund 

pouze v levém otvoru stupně 1 a zkontrolujte 

zalomení ostří. Zalomení bude malé, ovšem 

zjistitelné (obr.9). Ujistěte se, že zalomení je 

po celé délce ostří. Pokud zalomení chybí 

nebo není po celé délce ostří, proveďte dalších 

5 tahů v levém otvoru stupně 1 a opět 

zkontrolujte zalomení. V globálu postačí 20-

30 tahů pro vytvoření zalomení. Pokud se 

zalomení vytvořilo lze přejít ke kroku 2. 

 

KROK 2-LEŠĚNÍ VE STUPNI 3 - NOŽE PRO PRAVÁKY 

 

1. Proveďte 5-10 tahů po dobu 3-4 

sekund pouze v levém otvoru stupně 3 

(obr.12) a následně přejděte k další 

etapě leštění za účelem odstranění 

zalomení ostří. 

2. Proveďte 1 tah po dobu 3-4 sekund 

v pravém otvoru stupně 3. 

3. Proveďte 2-3 rychlé střídavé tahy po 

dobu 1-2 sekund v levém a pravém 

otvoru stupně 3. 

 

 

 

PŘEOSTŘOVÁNÍ - NOŽE PRO PRAVÁKY 

Přeostřování provádějte dle popisu kroku 2 výše. Pokud je to nutné, lze tento proces zopakovat a 

získat tak lepší ostrost nože. Pokud tak není dosaženo ideální hrany ostří ve stupni 3, zopakujte 

broušení pouze v levém otvoru stupně 1. Postačujících bude 5 tahů. Před zopakováním leštění ve 

stupni 3 zkontrolujte, zda se vytvořilo zakřivení ostří a následně pokračujte ve stupni 3 dle popisu 

kroku 2. 

 

OSTŘENÍ - NOŽE PRO LEVÁKY 

Celý proces ostření probíhá stejně, jak bylo popsáno u nožů pro praváky- pouze s jednou 

výjimkou-používejte opačný otvor, než je uvedeno u nožů pro praváky. Takže tam, kde se použil 

levý otvor, použijete pravý a naopak. 
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OSTŘENÍ EVROPSKÝCH A AMERICKÝCH NOŽŮ  

 
Veškeré evropské a americké nože mají dvojité ostří, proto je brousíme z obou stran. Jsou 

broušeny pod úhlem 20° z každé strany, což v součtu dává max. 40°. Pro takové ostří je 

charakteristická větší odolnost a lze krájet i tvrdší potraviny a maso. Ostření těchto nožů je 2 

stupňový proces, kdy ve stupni 2 se naostří a ve stupni 3 se vyleští. Tyto nože není vhodné 

brousit ve stupni 1, ledaže si přejete změnit úhel ostří nože na 15° a získat tak asijský typ ostří. 

 

KROK 1 - OSTŘENÍ VE STUPNI 2  

Nepoužívejte stupeň 1. 
V otvorech stupně 2 vytvoříte ostří s původním úhlem 20°. Zapněte přístroj na spínači ON/OFF. Vsuňte 

plynule nůž do levého otvoru stupně 2 mezi levou šikmou plochu přístroje a elastickou pružinu, posouvejte 

ostří k sobě a současně na něj tlačte v otvoru, dokud se nedotkne diamantového kotouče. Uslyšíte, kdy to 

nastane. Posuňte ostří tak blízko k rukojeti jak je to jen možné a v rovnoměrném tempu posouvejte, dokud 

neopustí otvor. Pokud je ostří zakřivené, zvedněte rukojeť nože tak, abyste brousili hrot, držte hranu ostří 

přibližně rovnoměrně se stolem. Ostřete po celé délce ostří. Další tah následuje stejným způsobem po pravé 

straně stupně 2. Vždy protahujte čepel střídavě v obou otvorech stupně 2. 

Čas tahů pro ostří o délce cca 20 cm by mělo být cca 4-5 sekundy, dobu zkracujte a prodlužujte v závislosti 

na délce čepele.  

Proveďte 5 střídavých tahů a zkontrolujte, zda se vytvořilo zalomení hrany ostří (obr. 9). Pokračujte 

v ostření, pokud se zalomení nevytvoří. Více tahů bude potřeba pro velmi tupé ostří.   

 

KROK 2 - OSTŘENÍ VE STUPNI 3  

Vsuňte plynule nůž do levého otvoru stupně 3 a posouvejte ostří k sobě v rovnoměrném tempu, 

dokud neopustí otvor. Další tah následuje stejným způsobem po pravé straně stupně 3. Pokračujte 

ve střídavém protahování nože 3-4 krát, čas tahu jedním otvorem je 4-5 sekund.  

Následně vykonejte další 3 kratší střídavé tahy, čas tahu jedním otvorem je 1-2 sekundy. 

 

Zkontrolujte nabroušení hrany a její ostrost. Pro větší efekt můžete několikrát zopakovat krátké 

tahy. Protahujte tak dlouho, až získáte velmi ostré a kvalitně vyleštěné ostří. 

 

PŘEOSTŘOVÁNÍ 

Přeostřování provádějte dle postupu při leštění (viz krok 2) ve stupni 3. Podle způsobu použití 

nože přeostřete 2-3 krát, používejte pouze stupeň 3. Pokud zjistíte, že není dosaženo ideální hrany 

ostří, zopakujte broušení ve stupni 2. Pokud se vytvořilo zakřivení ostří, lze se pokračovat ve 

stupni 3. 
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PŘEOSTŘENÍ EVROPSKÝCH A AMERICKÝCH NOŽŮ NA NOŽE S 15°OSTŘÍM  

Tento model brusky 1520 umožňuje přeostření evropských a amerických nožů na nože asijského 

typu s ostřím pod úhlem 15° pro krájení jemnějších potravin.  

Pro přeostření postupujte dle pokynů pro ostření asijských nožů. Toto přeostření ve stupni 1bude 

trvat déle, než další následné ostření. 

 

OSTŘENÍ NOŽŮ S VLNITÝM OSTŘÍM 
 

Vlnité ostří je podobné malému pilovému ostří s kulatými vyhloubeními a se sérií zoubků. Během 

normálního užívání je řezání prováděno těmito zoubky.  

Model Chef’sChoice® 1520 je určen k ostření všech typů vlnitých ostří. Ovšem užívejte pouze 3. 

stupeň (obrázek 14), který vyhladí a naostří zoubky a vyrobí mikroostří po celé délce vlnitého ostří. 

Všeobecně stačí 5 až 10 tahů pro úplné naostření. Jestliže je nůž velmi tupý, bude zapotřebí více 

tahů. Jestliže je čepel velmi poškozena, použijte jeden střídavý tah (2-3 sekundy) v pravé a levé 

zdířce stupně 2 a následně proveďte sérii tahů na stupni 3 střídavě na levé a pravé zdířce. POZOR: 

Nadměrné použití stupně 2 bude odstraňovat mikrozoubky. 

Jelikož vlnité ostří připomíná strukturou pilu, hrana se nikdy nebude zdát tak ostrá jako hrana hladkého 

ostří. Přesto jejich zoubkovaná struktura pomáhá přeříznout tvrdou kůrku potravin nebo rozetnout jiné 

materiály, např. karton.  

 

 
 

Čištění ostřícího a leštícího kotouče – Stupeň 3 
Chef’sChoice® MODEL 1520 je vybaven vestavěným příslušenstvím k ručnímu čištění brusného 

kotouče ve stupni 3. Nenahrazuje to pravidelné mytí brusného modulu, jak je popsáno níže.  

V případě, kdy je kotouč pokryt vrstvou mastnoty, potravy nebo hoblinami z broušení, může být 

povrch kotouče vyčištěn a obnoven pomocí páčky, která je umístěna v levém dolním rohu na 

zadní části zařízení (obrázek 15). 

Nejdříve se přesvědčte, že je zařízení zapojeno k elektrické síti a následně posuňte velmi jemně 
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menší páčku vpravo, až uslyšíte, že se páčka dotýká povrchu kotouče a podržte ji asi 3-5 sekund. 

Jestliže je páka přesunutá na jednu stranu, čistící nástroj čistí a nově tvaruje aktivní část kotouče 

na opačné straně. Přesunutím páky v protějším směru čistíte druhý kotouč. 

Používejte tento čistící nástroj pouze tehdy, pokud v průběhu stupně 3 zjistíte, že kotouče neleští 

dostatečně kvalitně nebo když potřebujete příliš mnoho tahů ke kvalitnímu naostření.  Používání 

tohoto nástroje odstraňuje materiál z povrchu kotouče. Následkem nadměrného používání se 

zbytečné odstraňuje část brusiva z povrchu kotouče a tím se kotouče předčasně opotřebí.                                                   

Pokud pravidelně před ostřením čistíte své nože, budete potřeba čistit disky stupně 3 pouze 

jednou či dvakrát do roka (a to i při denním používání modelu 1520).  

 

 
 

Jak dosáhnout optimálního chodu Chef’s Choice Model 1520 
 

A. Před ostřením vždy očistěte nože od zbytků potravin, mastnoty a jiných nečistot. K čistění 

nožů použijte doporučené čisticí prostředky nebo vodu. 

 

B. Ostřete nože doporučenou konstantní rychlostí po celé délce čepele a nikdy nepřerušujte 

proces ostření. Když je ostří nože v kontaktu s brusným kotoučem, jemně táhněte až ke 

špičce nože 

 

C. Nevypínejte přístroj, pokud je ostřený nůž v kontaktu s brusným kotoučem. 

 

D. Dodržujte postupy broušení pro daný typ ostří pro dosažení nejlepšího naostření a 

prodloužení životnosti nože. Pro jednostranné tradiční asijské čepele je zvláště důležité 

dodržovat postup ostření. 
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E. Naučte se poznat zalomení ostří a tím zlepšíte výsledný efekt broušení. Pokud se naučíte 

poznat dostatečné nabroušení v prvních stupních ostření, nebude nutné následné 

přiostřování a zajistíte si neuvěřitelnou ostrost ostří. Ostrost čepele vyzkoušíte řezem na 

rajčeti nebo na kousku papíru. 
 

 

 

 

 

ZÁRUKA 
 

Na všechny části se vztahuje všeobecná záruka po dobu 1 roku a to v rozsahu vad materiálů a 

funkčnosti. Záruka se nevztahuje na výměnu brusných kotoučů, které se časem opotřebují 

používáním přístroje. 

 

POSTUP 
Pokud je v pozáruční době nutná oprava, vraťte přístroj zpět, kde jste jej zakoupili a kde budou 

vyčísleny náklady na opravu ještě před jejím uskutečněním. Prosíme o zaslání své adresy, čísla 

telefonu, krátký popis problému nebo poškození přístroje, a to na samostatném listu papíru, který 

přiložíte spolu s vadným přístrojem do krabice. Uschovejte si doklad o nabytí přístroje a o jeho 

zaslání, jako zálohu před případnou ztrátou při přepravě. 

Zašlete přístroj (doklad o zaplacení zásilky) na adresu: 

 

TOMGAST Czech Republic s. r. o. 

Bohumínská 1876/2 

Karviná - Nové Město 

735 06 
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