
Upozornění 
-Pracovní prostor udržujte v čistotě a dobře osvětlený. -Nepoužívejte elektrické nářadí ve 
výbušném prostředí, jako například přítomnost hořlavých kapalin, plynů nebo prachu. 
Elektrické nářadí je zdrojem jiskření, které mohou zapálit prach nebo výpary. 
-Uchovávajte mimo dosah dětí. 
- Zástrčka napájecího kabelu musí odpovídat zásuvce. Nikdy neupravujte, žádným 
způsobem. Nepoužívejte žádné rozbočovací zástrčky s uzemněním. 
- Vyvarujte se dotyku těla s uzemněných povrchů, jako např potrubí, radiátory, sporáky a 
chladničky. 
- Nevystavujte elektrické nářadí dešti nebo vlhkému prostředí. Vniknutím vody do nářadí se 
zvyšuje riziko úrazu elektrickým proudem. 
- Udržujte kabel daleko od tepla, oleje, ostrých hran nebo pohyblivých částí. Poškozené nebo 
spletené kabely zvyšují riziko úrazu elektrickým proudem. 
- Při práci s nářadím venku používejte prodlužovací kabel vhodný pro venkovní použití. 
- Zůstante stále pozorní, sledujte co děláte a používejte zdravý rozum, 
když pracujete s nářadím. 
- Při práci s nářadím používejte ochranu zraku. Zabraňte náhodnému spuštění. Ujistěte se, 
že je spínáč ve vypnuté poloze před zapojením. 
- Řezací nástroje udržujte ostré a čisté. 
- Odstraňte nečistoty z čepele kterou se chystáte nabrousit. 
- Používání nářadí pro jiné účely jaké jsou určeny může vést k nebezpečným situacím. 
- Brusku nechejte opravovat pouze kvalifikovaným opravářem, který používá identické 
náhradní díly. 
- Při používání, držte nářadí vždy pevně a za izolovanou rukojeť. 

 
Návod 

 
Seznámení s bruskou Knife & Tool Sharpener 
Brusná hlava 
Rukojeť  
Kabel 
Vypínač 
Otočný knoflík pro nastavení pásu 
Quick-lock napínák řemene 
Tlačítko pro uvolnění brusné hlavy- zepředu 

 
Brusné pásy- 
P80 Hrubý (Zelený) P220 Střední (červený) P6000 Jemný (Fialový) 
Nástavec na Out- doorové nože (50 °) - možnost broušení nůžek a zubatých nožů 
Nástavec na kuchyňské nože 
 
 
Nastavení Brusky Knife & Tool Sharpener 
Krok 1 
Posunutím západky uvolníte brusnou hlavu z polohy na uskladovanie. (Tak jak 
je uvedeno na obrázku). 
Potom otočte brusnou hlavu do pozice (A) broušení nebo (B) dobrušování. 
 



Krok 2 
Instalace brusného pásu 
 
Výběr brusného pásu 
Hrubý P80 Zelený na broušení většiny nástrojů 
Střední P220 Červený na broušení nožů a nůžek 
Jemný 6000 Fialový na jemné broušení 
 
Tyto velmi kvalitní brusné pásky mají extrémně dlouhou životnost a jsou 
optimálně přizpůsobeny druhu použití. 
 
Zatlačte napínák směrem dolů a otočte 1/4 vpravo, až dosedne na místo. 
 
Vycentrujte pás na všech třech kladkách. 
 
Otočte napínák o 1/4 doleva k uvolnění. 
 
POZNÁMKA: 
Použitím červeného kroužku vycentrujte brusný pás. (Pás musí by vycentrován 
na všech třech kladkách. 
                           

 
4 Broušení kuchyňských nožů 
    Kuchyňské nože s hladkým ostřím 
 
Krok 1 
Pás: P220 červený 
Zasuňte nadstavec na broušení kuchyňských nožů do brusné hlavy, do brusné polohy A 
 
Poznámka Správná poloha nože při broušení; čepel opřená k vnějšímu okraji. Vložte nůž 
do nástavce tak, že celá čepel se dotýká vnější strany nástavce. Nůž vložte do brusky 
začátkem ostří (od rukojeti). 
 
TIP 
Držte čepel opření o vnější okraj véčka tak jak je ukázáno na obrázku. 
 
Krok 2 
S nožem v nadstavci, zapňete brúsku vypínačem a tahejte nůž směrem ke špičce čepele, 
přičemž ho držte rovně (opíraje se o vnější stranu nástavce. Při 20 cm dlouhé čepeli by 
jedno potažení mělo trvat 2 sekundy). 
 
 
Opakujte krok dva, přičemž teď použijte druhou (levou) stranu nadstavce. 
Opakujte krok dva a 3 cca. 5 potáhnutí na každé straně (10 potáhnutí). 
Následně můžete pokračovat s fialovým pásem o zrnitosti 6000 a zdokonalit ostří pro 
ještě lepší, ostřejší výsledky. 
 
 



Krok 4 
Pás: 6000 Fialový 
Odstraňte červený pás, a nainstalujte fialový pás. Opakujte kroky 2 a 3 ( tah 5x na každé 
straně – celkem 10 tahů ) 
 
POZNÁMKA: Při dobrušování ostří, použijte červený pás na 1 až 2 tahy na každé straně. 
Následně 5 tahů s fialovým pásem pro dohlazení ostří. 
 
Broušení P220 červený 10x, 6000 fialový 10x 
Dobrušování P220 červený 2x, 6000 fialový 10x 
 
 
5 
Broušení outdoorových nožů 
 
Kapesní nože, lovecké nože, 
kombinované zubaté ostří, Filetovací nože, atd.  
 
Pás: P220 červený 
 
Nainstalujte červený brusný pás. 
Nasaďte nástavec pro broušení outdoorových nožů a brusnou hlavu otočte do pozice A. 
 
POZNÁMKA Správná poloha nože při broušení; čepel opřená k vnějšímu okraji. Vložte nůž 
do nástavce tak, že celá čepel se dotýká vnější strany nástavce. Nůž vložte do brusky 
začátkem ostří (od rukojeti) .Pokud má nůž kombinované ostří vložte jej do brusky od 
pozice kde končí zubaté ostří. 
 
TIP: 
Držte čepel opřenou o vnější okraj véčka tak jak je ukázáno na obrázku. 
 
Opačný pohled: nasazený nadstavec 
 
krok 2 
S nožem v nástavci, zapněte brusku vypínačem a tahejte nůž směrem ke špičce čepele, 
přičemž ho držte rovně (opíraje se o vnější stranu nástavce. Při 10 cm dlouhé čepeli by 
jedno potažení mělo trvat 1 sekundu). 
 
krok 3 
Opakujte krok dva, přičemž nyní použijte druhou (levou) stranu nástavce. 
Opakujte krok 2 a 3 cca. 5 potáhnutí na každé straně (10 potáhnutí). 
Následně můžete pokračovat s fialovým pruhem o zrnitosti 6000 a zdokonalit ostří pro 
ještě lepší, ostřejší výsledky. 
 
krok 4 
Pás: 6000 Fialový 
Odstraňte červený pás, nainstalujte fialový pás. Opakujte kroky 2 a 3 (tah 5x na každé 
straně - celkem 10 tahů). 



POZNÁMKA: Při dobrušování ostří, použijte červený pás na 1 až 2 tahy na každé straně. 
Následně 5 tahů s fialovým pásem pro dohlazení ostří. 
 
Pohled zhora 
 
6 Broušení zubatých nožů 
 
POZNÁMKA: Zubaté nože které mají jednu stranu plochou a druhou zubatou, bruste jen na 
ploché straně. 
 
Krok 1 
Pás 6000 fialový 
Nainstalujte fialový pás na brusnou hlavu nasaďte outdoorový nadstavec (včetně 
zubatého nadstavce ) 
 
Krok 2 
Nůž přiložte hladkou stranou na brúsku. Pohyb začínejte od začátku nože (rukojeť). 
Zapňete přistroj vypínačem. Nůž bruste směrem ke špičce, rovným pohybem. U nože s 
20cm čepelí by měl pohyb trvat 2 sekundy. Opakujte 3 krát. 
 
7 
Brousení nožů s částečným zubkováním. 
 
Krok 1 
Postupujte podle pokynů pro broušení nožů pomocí outdoorového nadstavce. 
Použijte outdoorový nástavec na tuto část čepele. 
Krok 2 
Postupujte podle pokynů pro broušení zubatých čepelí, pomocí outdoorového nástavce. 
Použijte nástavec na zubatou čepel na tuto část čepele. 
 
8 
Broušení loveckých nožů s pařákem 
 
Krok 1 
Postupujte podle pokynu k broušení hladkých nožů na standardní části čepele pomocí 
outdoorového nástavce. 
Krok 2 
Pás 6000 FIALOVÝ Pokud chcete nabrousit pařák, 
vyberte nástavec na broušení a nainstalujte fialový pás.  
Krok 3 
Položte vyvrhovací hák na pás, (po sjezdové straně - 
pravá strana brusky) tak aby odpovídal křivce čepele. Stiskněte vypínač a 
bruste po dobu dvou až čtyř sekund. 
Krok 4 
Opakujte na druhé straně pařáku. 
POZNÁMKA: 
Používejte pouze sjezdovou / pravou stranu pásu v opačném případě může dojít k 
proříznutí pásu. 



 
10 
Broušní nůžek 
 
POZNÁMKA: Bruste pouze zkosenou stranu nůžek, označení zkosené strany černou fixem 
umožní lépe vidět, kde bylo ostří nabroušené. 
Krok 1 
Pás P220 červený 
Během broušení, držte nůžky tak jak je znázorněno. 
Nainstalujte pás a outdoorový nástavec včetně nůžkového nástavce. 
Krok2 
Při broušení nůžek tahejte v nástavci rovnoměrně po celé délce čepele. Magnet Vám 
pomůže udržet nůžky stabilní během broušení. 
Krok 3 
Opakujte krok 2 cca. 5 krát nebo dokud nezbrúsite označení černou fixou na ostří. 
Krok 4 
Opakujte kroky 1 až 3 na druhou čepel nůžek. 
 


