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Určený účel použití zařízení

Zařízení je určeno výhradně k broušení v rozsahu, který je stanoven 
technickými a provozními parametry a funkcemi, bezpečnostními a uži-
vatelskými pokyny a vnějšími vlivy provozního prostředí.

Spotřebiče ORAVA jsou vyrobeny podle poznatků současného stavu 
techniky a uznávaných bezpečnostně technických pravidel. Přesto může 
nesprávným a neodborným používáním nebo používáním v rozporu s 
určením vzniknout nebezpečí poranění nebo ohrožení života uživatele 
nebo třetí osoby, resp. poškození zařízení a jiných věcných hodnot. Ná-
vod pečlivě uschovejte pro případ pozdější potřeby.

Speciální bezpečnostní pokyny. Čtěte pozorně!

 
 Tento symbol upozorňuje uživatele, že při nedodržení 

bezpečnostních pokynů při používání a obsluze zařízení hrozí:
 Nebezpečí vážného zranění nebo ohrožení života!
 Nebezpečí poškození zařízení nebo jiné škody na majetku!
 
 

Přeprava/Přenášení
• Zařízení přepravujte/přenášejte až po důkladné obhlídce prostoru a 

trasy, které musí být bez překážek.
 Při přenášení dbejte na to, aby vaše ruce a zařízení nebyly vlhké nebo 

kluzké.
 Hrozí nebezpečí vážného zranění nebo ohrožení života!
 Hrozí nebezpečí poškození zařízení!

Rozbalení/Obaly
• Zařízení a příslušenství před jeho uvedením do provozu vybalte a 

zbavte všechny jeho části zbytků obalových materiálů, etiket a štítků. 
Obalové materiály odložte na bezpečné místo, především mimo dosah 
dětí a nezpůsobilých osob, nebo jejich bezpečně zlikvidujte.

 Hrozí nebezpečí vážného zranění!
 Hrozí nebezpečí udušení!

Kontrola/Uvedení do provozu
• Zařízení nikdy nepoužívejte, pokud je neúplné, poškozené nebo v 

průběhu používání došlo k poškození jakékoliv jeho části. Zařízení 
nechejte opravit v odborném servisu.

 Hrozí nebezpečí vážného zranění!
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Výstraha!
•  Zařízení nesmí být používáno dětmi. Držte jej mimo dosah dětí. 
• Zařízení není určeno k tomu, aby jej používaly osoby s omezenými 

fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi.
•  Zařízení je určeno pro použití v domácnosti.

Umístění/Instalace
•  Zařízení se musí používat a odkládat na stabilním povrchu.
•  Vždy se ujistěte, že místo, na které chcete zařízení umístit má 

dostatečný prostor, stabilitu, mechanickou pevnost.
Upozornění!
 Zařízení neumisťujte:
 - na nerovný a nestabilní povrch,
 - do blízkosti zdrojů tepla (trouba apod.),
 - na přímé slunce.
•  Na zařízení nepokládejte žádné předměty.
Varování!
•  Zabraňte tomu, aby děti se zařízením manipulovaly (hrály si s ním). 

Zařízení se může převrhnout a způsobit jim vážné zranění. Mechanické 
poškození (prasknutí nebo zlomení částí a krytů) zařízení může 
způsobit vážné zranění.

 Hrozí nebezpečí velmi vážného zranění!
 Hrozí nebezpečí poškození zařízení nebo jiných věcných škod!

Čištění/Údržba
Čištění vnějších částí zařízení
•  Po použití brusku čistěte vlhkým hadříkem nebo měkkým kartáčem a 

pak vysušte.
•  Nemyjte v myčce nádobí.
•  K čištění nepoužívejte kovové předměty, benzín, ředidla nebo abrazivní 

čistící prostředky atd., aby nedošlo k poškození povrchu.
•  Zařízení skladujte na suchém místě.
 Hrozí nebezpečí vážného zranění!

Ekologie
•  Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní 

zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na 
životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné 
likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu 
nebo nejbližšího sběrného místa.

•  Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s 
národními předpisy uděleny pokuty.

•  Igelitový sáček odkládejte mimo dosah dětí, nebezpečí udušení se. 
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Popis částí 

 

1 hrubý brusný kotouč
2 jemný brusný kotouč
3 rukojeť 

Před prvním použitím 

Brusku vybalte a odstraňte z ní veškerý obalový materiál. Abyste z brusky 
odstranili jakékoli nečistoty, které mohly vzniknout během procesu balení, 
vyčistěte ji suchým hadříkem, který nepouští vlákna.
(Viz „Čištění a údržba“ v tomto návodu.)
Povrch vyčistěte hadříkem navlhčeným ve vodě.
Poté ho důkladně vysušte.
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Příprava a provoz 

Umístění
Brusku položte a přitlačte na rovný a pevný povrch tak, aby bruska pevně 
stála na místě. 

Ostření
	 Část	1: 

Část 1 je určena na první broušení, resp. 
hrubé nabroušení tupého nože, aby se 
vytvořil správný tvar čepele. Nůž vložte 
rukojetí zcela k zařízení a minimálně 
3x ho rovnoměrně potáhněte směrem k 
vám.

 Při broušení špičky nože jemně zvedněte 
rukojeť, aby se rovnoměrně nabrousila i 
zakřivení špičky. 
 
Část	2: 
Část 2 je určena na jemné nabroušení 
čepele nože, aby se vytvořila dokonale 
ostrá čepel. Nůž vložte rukojetí úplně k 
zařízení a minimálně 3x ho rovnoměrně 
potáhněte směrem k vám.

 Při broušení špičky nože jemně zvedněte 
rukojeť, aby se rovnoměrně nabrousila i 
zakřivení špičky.

Poznámka: 
•  Po naostření nože odstraňte vlhkým hadříkem případné zbytky po brou 
 šení, které mohou zůstat na čepeli.
•  Nůž vždy tahejte rovnoměrným pohybem ven, ne znovu zpět
 nebo tam a zpět - výsledek ostření by byl nerovnoměrný.  
 Nikdy	nevkládejte	do	drážky	špičku	nože	a	netlačte	jej	směrem		
	 dovnitř!
•  Nevyvolávejte silný tlak a bruste vždy jen čisté čepele, abyste se vyhnuli 

předčasnému opotřebení brusného kotouče.
•  Nože bruste vždy tak, aby bylo ostří v ostrém úhlu k brusnému kotouči 

(jako je dáno tvarem drážky). Broušení v nesprávném úhlu může zničit 
každé ostří.

•  Ostří nože zkoušejte vždy ukrojením plátku potravin. Pokud se vám zdá 
tupý, opakujte postup ostření, dokud nůž nebude ostrý.
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Čištění a údržba 

•  Na čištění samotného zařízení používejte jen mírně navlhčený hadřík.
•  Nepoužívejte žádná rozpouštědla ani drsné čistící prostředky.
•  Zařízení nemyjte v myčce nádobí.

Upozornění!
Nikdy nenamáčejte zařízení ve vodě nebo jiné tekutině!
 
Zařízení nevyžaduje údržbu. Nejsou žádné práce ani na zařízení,
ani v něm, které by měl dělat uživatel. V případě nesprávného fungování
nebo viditelného poškození zařízení se obraťte na zákaznický servis.

Technické údaje

Rozměry (š x v x h):  19,7 x 6,8 x 5,2 cm 
Hmotnost:   0,17 kg

Právo na změny vyhrazeno!

Výrobce:

Dovozce:

ORAVA retail 1, a.s.
Seberíniho 2
821 03 Bratislava
Slovenská republika

ORAVA distribution CZ, s.r.o.
Ostravská 494
739 25 Sviadnov
Česká republika

ORAVA retail 1, a.s.
Seberíniho 2
821 03 Bratislava
Slovenská republika


