
ChefśChoice® Pronto™ 

Pro rovné nože i vlnité ostří, diamantová bruska, 2 stupně: broušení a zarovnávání hran 

1)Broušení - ostření 

Za použití 100% diamantových brusek se vytvoří prvotní zkosení    

       2)Microbroušení – zarovnávání hran, leštění 

Diamant. mikročástečky vytvoří napodruhé nabroušení ostré jako břitva, odolné hrany 

Vhodné i pro vlnité ostří 

Pronto™Diamond Hone®vyrobeno firmou ChefśChoice®, což je světový lídr v oblasti špičkových technologií 
týkající se nožů. Jedná se o  mimořádně rychlou ruční brusku, která vytvoří mimořádně účinný břit na všechno 
vaše běžné domácí náčiní. Ostří je vybroušené na extrémní ostrost, ale udrží silné zuby, vysoce efektivní pro 
všechny vaše potřeby a přípravu speciálně pro vláknité materiály. Okraj je překvapivě odolný,  přesto může  být 
v případě potřeby rychle znovu nabroušen. Budete velmi potěšeni, až uvidíte jak jednoduše se bruska Pronto™ 
používá a jak dobře Vám bude sloužit. Přečtěte si následující instrukce pozorně. Mějte svou brusku vždy na 
dosah ruky, a jen tak si  můžete vychutnat radost z ostrých nožů každý den. 

Popis brusky Pronto™ 

oceníte, že měkké ergonomické držadlo Pronto™ je velmi pohodlné,  poskytuje bezpečné uchopení.  

Má dva otvory: v 1. použitím  jemného diamant. brusiva se vytvářejí a zdokonalují základní ostré hrany  

                      a ve  2. se zabrušuje úhel a zdokonaluje jeho finální ostrost    

V obou těchto krocích v 1. i ve 2. Se obě hrany ostří současně a rovnoměrně díky přesným diamanty  
potaženým brusným diskům. Orientace disků je taková, že ostření v obou těchto fázích je po celé délce hrany. 
Malé protiskluzové gumičky ve spodní části brusky přispívají k její bezpečnosti na suchém a čistém povrchu. 
Rovněž měkká rukojeť snižuje možnost skluzu při ostření. 

Používání brusky Pronto™ 

Poznámka:  Váš nůž musí být před broušením vždy zcela čistý!!! 

Zjistíte, že Pronto™ může vytvořit a udržovat mimořádně ostré a efektivní hrany na všechny běžně používané 
nože i na zubaté ostří  a příbory.  

Primární hrany faset jsou každá formovaná v 1. fázi na 20 stupňů, které jsou posléze nabroušeny na 40 stupňů.  
Ve 2. Fázi se vytvoří o něco větší úhel zkosení stran, které zůstanou déle ostré.  Vždy používejte brusku 
otočenou čelem k sobě. 

Bezpečnostní pokyny:  Nepokládejte vaše prsty do  blízkosti čepele po celou dobu broušení. Pokud budete držet 
rukojeť levou rukou,  budete mít jistotu, že všechny vaše prsty i palec zůstanou bezpečně odděleni v dostatečné 
vzdálenosti od brousící přepážky. 

Fáze 1. 

Při broušení přidržujte brusku na stole levou rukou. Vložte čepel nože do otvoru č. 1. Zatlačte s čepelí nože dolů 
tak, aby zůstal kontakt s oběma diamant. kotouči a táhněte čepelí tam a zpět, jakoby jste řezali. Pro optimální 
výsledek, udržujte čepel nože uprostřed drážky a vyhněte se tření o stěny drážky. Udržujte sklon směrem dolů 



okolo 4-5 liber ( tj. asi 2 cm). Pozorně poslouchejte, abyste se ujistili, zda se disky otáčejí při vašem pohybu 
s čepelí. Vaše broušení nebude efektivní, pokud nebudete dostatečně tlačit . Jestliže váš nůž během broušení 
není velmi tupý, možná zjistíte, že vám bude stačit pouze 10 či méně tahů při broušení ve fázi 1. ( při 
doporučovaném tlačení) a výsledek bude dostačující. Avšak , pokud budete mít před broušením velmi tupý nůž, 
budete muset provést přibližně 20 či více tahů při broušení, tak abyste dosáhli opět prvotního ostří. 

Před ukončením 1. fáze, zkontrolujte ostrost čepele nože s kouskem papíru. Papír by měl jít rychle přeřezat, 
pouze snad s mírnými nerovnostmi při řezání. 

Fáze 2. 

Pokud je nůž správně nabroušen v 1. fázi, postačí Vám pouze 2-3 tahy pro dobroušení ve 2. fázi a za malou 
sekundu bude finální zkosení hotovo a okraje budou velmi ostré a efektivní. Můžete to vyzkoušet opět na 
kousku papíru, který byste měli v této chvíli snadno přeříznout rovným i zoubkovým nožem. 

Pro optimální výsledek udržujte čepel nože ve středu kotoučů, jen tak je možné zdokonalit ostrost čepele. 

Pokud jste udržovali sklon v 1. Fázi okolo 4-5 liber (tj. asi 2 cm), nyní ve fázi 2. Udržujte sklon okolo 3-4 liber 

(asi 1 cm).  

Přebroušení ostří nože 

Postupujte stejně jako u Fáze 2. Postačí pouze 2-3 tahy pro přebroušení, u nožů se zoubkovou čepelí 
doporučujeme přitlačit dolů a poslouchat, zda dochází ke správnému otáčení disků uvnitř brusky. 

Je také možno  provést nejprve 4 tahy ve zdířce č. 1 a posléze 2-3 tahy ve zdířce č.2, ale převážně se  
přebroušení provádí několika tahy ve zdířce č. 2. 

Vlnité ostří 

Opět přebrušujeme ve zdířce č. 2. Udržujte čepel nože uprostřed zdířky a proveďte přebroušení asi 5 tahy. 

Poté vyzkoušejte ostrost čepele.  

Pokud je čepel nože velmi tupá, proveďte nejprve několik plných tahů ve zdířce č. 1 a poté přibližně 5 tahů ve 
zdířce č. 2. U zoubkových nožů je přirozené, že Vám nikdy nebudou připadat tak ostré jako nože s rovnou 
čepelí. 

Pozor:  Nikdy nedělejte příliš mnoho  tahů ve zdířce č. 1, mohli byste si příliš poškrábat čepel nože. 

Asijské nože  

Přesto, že bruska Pronto™ brousí v základním úhlu 20°, můžete brousit dvojitou čepel asijských nožů, jak např.  
nůž Santoku, který je běžně broušen na 15°. Nicméně, pro optimální výsledek doporučujeme použít brusku 
Chefś Choice® elekt. model 15 XV nebo 1520 , který je speciálně vyroben pro broušení asijských nožů. 

Nikdy v brusce Pronto™ neostřete oboustranné nože, oboustranná čepel nožů např.  Asian Kataba, které se 
tradičně používají k výrobě pokrmu Sashimi, musí mít ultra tenkou čepel. Bruska Pronto™ brousí zároveň obě 
strany čepele nože, kdežto nože pro přípravu Sashimi se musí brousit pouze z jedné strany. Na tyto nože 
doporučujeme použít již dříve zmiňované el. Brusky Chefś Choice. 

Keramické nože 

Bruska Pronto™ není vhodná na broušení keramických nožů. 



Nůžky 

Brusku Pronto™ nepoužívejte na broušení nůžek. Fa EdgeCraft® nevyrábí elekt. ani mechanické brusky na 
nůžky. 

Značkové nože 

Brusky Pronto™ jsou uzpůsobeny pro vynikající vybroušení běžných kovových Euro/Amerických nožů a také 
nožů typu Santoku bez ohledu na jakékoliv značky, zahrnující  Henckels, Wüsthof, Sabatier, Lamson a Goodnow, 
Global, Russell Harrington, Forshner, Chefś Choice, Messermeisser, Mundial, Cuisinart, Kitchen Aid, Shun a 
spousty dalších.   

Test ostrosti 

Test ostrosti a řezné schopnosti Vašeho nože provedete vertikálním řezem na kousku papíru nebo s rajčetem. 

Nůž by měl proniknout rajčetem bez použití hrubé síly. 

Údržba 

Možno čistit vlhkým měkkým hadříkem. Pravidelně vyklepávat a tím i likvidovat kovový prach. Vyklepávat  např. 
na noviny, papírovou utěrku nebo kousek papíru. 

Nepoužívat olej ani jiné mazací kapaliny. 

Záruka 

Při běžném používání fa EdgeCraft® garantuje záruku na vady materiálu a výrobní vady pouze 1 rok od data 
koupě (záruční doba). Nahradíme nebo opravíme, dle našeho posouzení. Jiný produkt nebo jeho část jedná-li se 
o výrobní vady nebo vadu materiálu zašleme bez poplatku, pokud je doručen i s dokladem o zaplacení v záruční 
době. Tato záruka se nevztahuje na komerční využití nebo zneužití výrobku. 

 

 

 

 

 

 

 


