SVENSKA

Kompakt tvåstegs knivslip 476
Oslagbar skärpa och hållbar egg!

Steg 1: slipning

En högklassig slipskiva i
volframkarbid gör den egg
som i begynnelsesteget behövs
på kniven

Steg 2: slutbearbetning

Fina keramiska ytor utför
slutbearbetningen
i slipningen och skapar en effektiv
och hållbar egg

Bruksanvisning

1. Ställ slipen på en jämn och hållbar yta (exempelvis på en bordskant)

2. Låt kniven glida mot dig själv medan du lätt trycker på den horisontellt
genom steg 1 (stage 1). I allmänhet räcker det med 4-5 dragrörelser.

OBS! Kniven kan också ställas i vinkel när man drar i steg 1, vilket ökar effekten
i slipningen. Man kan lyfta eller sänka knivens skaft för att uppnå detta.

3. Låt kniven glida mot dig själv genom andra steget (stage 2) för att göra

slutbearbetningen av slipningen. I allmänhet räcker det med 1 eller 2
dragrörelser.

Rengöring: rengör slipen med en torr och mjuk duk. Skölj inte med vatten.
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SVENSKA

Kompakt tvåstegs knivslip 476. Oslagbar
skärpa och hållbar egg!
• Slipar snabbt och lätt knivar
med rak egg
• Högklassig volframkarbid- och
keramisk slipning
• Lätt och kompakt: lätt att
förvara i lådan, ryggsäcken
eller till och med fiskelådan
• Stilig formgivning

• Två steg: särskilda slipnings- och
slutbearbetningssteg skapar en
hållbar egg
• Slipar köks-, sport- och fickknivar
• Passar för både höger- och
vänsterhänta
• Mjukt handtag, som man tryggt
får ett säkert grepp om

Steg 1: slipning

Steg 2: slutbearbetning

Högklassig volframkarbid
slipskivan gör den egg som i
begynnelseskedet behövs på
kniven

Fina keramiska ytor utför
slutbearbetningen
av slipningen och skapar en
effektiv
och hållbar egg
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