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Read these instructions before use.  
It is essential that you follow these 

instructions to achieve optimum results. 
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Important SafeguardS
When using electrical appliances, basic safety precautions should always be  
followed including the following:
1. Read all instructions. Every user should read this manual.
2. To protect against electrical hazards, do not immerse the Chef’sChoice® Model 316 in 

water or other liquid.
3. Make sure only clean knife blades are inserted in the Model 316.
4. Disconnect the appliance from its power source when not in use, before cleaning,  

during service and when replacing parts. 
5. Avoid contacting moving parts. 
6. Do not operate any appliance with a damaged cord or plug or after the appliance  

malfunctions, or is dropped or damaged in any manner. 
 U.S. customers: You can return your sharpener to EdgeCraft’s factory for service where 

the cost of repair or electrical or mechanical adjustment can be estimated. When the 
electrical cord on this appliance is damaged, it must be replaced by the Chef’sChoice 
distributor or other qualified service to avoid the danger of electrical shock.

 Outside U.S.: Please return your sharpener to your local distributor where the cost of repair 
or electrical or mechanical adjustment can be estimated. If the supply cord of this appliance  
is damaged, it must be replaced by a repair facility appointed by the manufacturer because 
special tools are required. Please consult your Chef’sChoice distributor.

7. CAUTION! This appliance may be fitted with a polarized plug (one blade is wider than 
the other). To reduce the risk of electric shock, this plug will fit in a polarized outlet only 
one way. If the plug does not fit fully in the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, 
contact a qualified electrician. Do not modify the plug in anyway.

8. The use of attachments not recommended or sold by EdgeCraft Corporation may cause 
fire, electric shock or injury.

9. The Chef’sChoice® Model 316 is designed to sharpen Asian style knives. Do not attempt 
to sharpen scissors, ax blades or any blade that does not fit freely in the slots.

10. Do not let the cord hang over edge of table or counter or touch hot surfaces.
11. When in the “ON” position (Red flash on switch is exposed when “on”), the 

Chef’sChoice® sharpener should always be on a stable countertop or table.
12. WARNING: KNIVES PROPERLY SHARPENED ON YOUR CHEF’SCHOICE® WILL BE SHARPER 

THAN YOU EXPECT. TO AVOID INJURY, USE AND HANDLE THEM WITH EXTREME CARE. 
DO NOT CUT TOWARD ANY PART OF YOUR FINGERS, HAND OR BODY. DO NOT RUN 
FINGER ALONG EDGE. STORE IN A SAFE MANNER.

13. Do not use outdoors.
14. Appliance is not intended to be used or cleaned by children or persons with reduced 

physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge of the 
hazards involved. 

15. Do not use honing oils, water or any other lubricant with the Model 316. 
16. For household use only.
17. SAVE THESE INSTRUCTIONS.
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You made a good ChoICe
Chef’sChoice® introduces the Asian Knife Sharpener Model 316 in response to requests for 
a precision means to restore the edges of Japanese and other Asian knives to their original 
factory sharpness. This new sharpener incorporates highly precise angle control and the  
Diamond Hone® technology that has made Chef’sChoice® sharpeners the choice of leading 
chefs worldwide.
You will appreciate how the fine and ultrafine 100% diamond abrasives used in this sharpener 
delicately hone and polish the very sharp edges characteristic of the thin oriental blades. By fol-
lowing these Instructions you can also, if you wish, convert any of your thinner Euro/American 
style knives to the Asian edge and enjoy the effortless performance of this lower angle edge. 
These instructions describe how most Asian knives, including the traditional Japanese blades, 
can be edged with the Model 316.
You will enjoy how effortlessly you will be able to prepare your favorite sushi, sashimi, and  
vegetables or to tail, fillet or chop the fresh catch of the day.

aSIan KnIveS
Asian knives differ from Euro/American style knives in that the most popular Asian blades have 
a thinner cross section where the edge facets are formed. In addition each cutting edge facet is 
often set at a smaller angle than the conventional facets on Euro/American blades. The thinner 
blade behind the edge facets and the smaller angled facets of Asian blades reduce the amount 
of effort needed to cut or slice. Consequently the Asian edge is somewhat more delicate and 
may require re-sharpening more often if used for the heavier kitchen chores. Asian type blades 
are ideal for preparing, slicing and chopping vegetables, for filleting fish and for preparing the 
popular sushi and sashimi. For more information on the design of Asian knives carefully review 
the Description of Asian and Euro/American blades, page 9.
underStandIng the Chef’SChoICe® aSIan KnIfe Sharpener
The Chef’sChoice® Model 316 is designed to create a factory sharp Asian edge on all contempo-
rary Japanese style knives, all Chinese style cleavers and the thinner traditional style Japanese 
blades. Because only fine and ultrafine diamonds are used in this sharpener, it is not designed 
to sharpen very thick knives such as some of the Deba type knives, thick sporting knives, the 
heavier European style chef knives, European cleavers and some of the thicker sashimi blades. 
These thicker knives can be sharpened in other Chef’sChoice® sharpeners such as Models 120 
and Commercial 2000.
The Model 316 Asian sharpener has two 
sharpening stages as shown in Figure 1. The 
first stage hones each side of the edge at about 
15 degrees with a fine diamond abrasive. The 
second stage polishes the edge to a finer finish 
at a slightly larger angle using ultrafine dia-
monds. In both Stage 1 and Stage 2 the left 
side and right side of the blade are sharpened 
separately, which allows you to hone and pol-
ish the traditional single beveled Japanese 
blades selectively and primarily on their bev-
eled side.

Figure 1. Model 316 Sharpener for Asian knives.
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The contemporary Japanese blade and Chinese cleavers should be honed and polished on both 
sides of the blade. The traditional single bevel Japanese blade, such as the sashimi blade, must 
be honed and polished primarily on the front side of the blade, which has the very large factory 
bevel (Bevel A. See page 9).
Please read carefully the following detailed sharpening instructions in order to optimize your 
results and to avoid any damage to these specialized blades. 
Never operate the sharpener from the back side. Use just enough downward pressure when 
sharpening to ensure uniform and consistent contact of the blade with the abrasive disks on 
each stroke. Additional pressure is unnecessary and will not speed the sharpening process. 
Avoid excessive cutting into the plastic enclosure. Accidental cutting into the enclosure will not 
functionally impact operations of the sharpener or damage the edge.
Try a practice pull through the sharpener before you turn on the power. S  lip the knife blade 
smoothly into the left slot between the left angle guide of Stage 1 and the plastic knife hold-
ing spring. Do not twist the knife. Move the blade down in the slot until you feel it contact the 
diamond disk. Pull it towards you lifting the handle slightly as you approach the tip. This will give 
you a feel for the spring tension. Remove the knife and read the instructions specific to the type 
of knife you will be sharpening.

SharpenIng the ContemporarY aSIan KnIfe

Before sharpening your contemporary style Asian blade, refer to Description of Asian and Euro/
American blades, pages 9 and 10, to confirm that you do in fact have a double faceted blade. 
All double faceted Asian blades are defined as contemporary blades. Most of the popular Asian 
blades such as the Usaba (nakiri) and Santoku currently sold in the United States are the double 
faceted contemporary design. If your double faceted knife is very thin at the edge and it is rela-
tively new it probably will not need to be pre-honed in Stage 1 before polishing. Instead, start 
in Stage 2, which will polish the edge with ultrafine diamonds. Turn on the power switch and 
sharpen in Stage 2 as follows:
Start bY polIShIng the edge In Stage 2
a. Pull the blade through the left slot of Stage 2 

(see Figure 2) and then through the right slot of 
Stage 2. Make 2 pairs of pulls, alternating each 
pull in the left and right slots of Stage 2. You 
should take about 3 seconds for each pull for a 
5 inch (12 cm) long blade.

b. Then make 3 pairs of alternating faster pulls 
(about 1 second per pull for a 5 inch  [12 cm] 
blade) in Stage 2.

Figure 2. Santoku knife in left slot Stage 2 (double facet 
Santoku blade).
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If the knife is not yet shaving sharp, repeat steps a and b above. Again test the blade for sharp-
ness. In the event the knife still is not sufficiently sharp it will be faster to first pre-hone it in 
Stage 1 as follows:
uSe honIng Stage 1, When neCeSSarY
a. Pull the blade alternately through the left and right slots (see Figure 3) of Stage 1, making about 3 pair 

of pulls, taking about 3 seconds for each pull. Check the edge carefully to confirm the presence of a 
burr (see Figure 4), which will be small since the Stage 1 abrasive is quite fine. To check for the burr, 
move your forefinger carefully across the edge as shown in Figure 4. (Do not move your finger along 
the edge—to avoid cutting your finger). If the last pull was in the right slot, the burr would appear 
only on the right side of the blade (as you normally hold it) and vice versa. The burr, when present, 
feels like a rough and bent extension of the edge; the opposite side of the edge feels very smooth by 
comparison. When a burr exists along the entire edge, proceed to polish again in Stage 2.

b. If there is no burr continue honing in Stage 1, alternating left and right slots until a light burr develops. 
When a burr is present along the entire blade length proceed as below to polish again in Stage 2. 

return to polIShIng Stage 2 
a. Make 3 pairs of pulls, alternating pulls in the left and right slots, taking 3 seconds per pull for a 5” 

blade. Make 3 pairs of faster pulls, alternating left and right slots, taking 1 second per pull. Test the 
blade for sharpness.

b. If the edge is not shaving sharp, make a few more pairs of fast pulls in Stage 2 until the edge is  
shaving sharp.

re-SharpenIng the ContemporarY aSIan blade
Re-sharpen by following the procedure above starting with Polishing in Stage 2 as described. 
You should be able to resharpen to a razor edge 10 or more times using only Stage 2 before 
finding it necessary to again hone in Stage 1. Hone in Stage 1 only when you find it is taking too 
long or too many pulls in Stage 2 to bring the edge to razor sharpness. In that event, follow the 
sharpening sequence described above.

Figure 4. When you create a distinct burr along the 
blade edge, it can be detected by sliding finger across 
and away from the edge. Caution! See text.

Burr

Figure 3. Santoku knife in right slot of Stage 1.
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SharpenIng the tradItIonal (SIngle bevel)  
JapaneSe blade

Traditional Japanese knives are single sided and have a large factory bevel (Bevel A, page 9) on 
one side of the blade. There are a large number of manufacturers of knives of this type which 
are used widely to prepare sashimi. The factory bevel (Bevel A) is commonly ground at about 10 
degrees, but there are exceptions and that angle is not standardized at the factories. Designs of 
the traditional Japanese knives and the detailed structure of the cutting edges likewise varies 
widely from one manufacturer to the next, however there are some similarities. The cutting edge 
consists of a small primary facet on the front face of the blade and a much smaller secondary 
microfacet along the back face. Commonly the back side microfacet (Figure 10) can be easily 
seen only with a hand magnifier. The back face is ground flat at the factory or more commonly 
it is slightly hollow ground to ensure that an effective microfacet can be formed there as part of 
the cutting edge. Because of the lack of standardization, commonly the manual approach used 
to sharpen these knives has proven difficult, laborious and time consuming. The Chef’sChoice® 
Model 316 Sharpener is designed to sharpen all but the heaviest contemporary and traditional 
Asian blades and to create a factory-like edge. 
Before you start to sharpen a traditional blade, examine it carefully in order to confirm that  
you have the traditional single bevel blade and to determine whether you have a right or left 
handed type as described on page 9. It is important that you follow carefully the sharpening 
procedure and sequence as described below in order to achieve the optimum edge on your 
traditional blade. 
Note: Do not attempt to sharpen any traditional blade thicker than 1/8 inch (3 mm) in the Model 
316 sharpener. (Control of the sharpening angle becomes difficult for such thick blades.) 
Again confirm which side of the blade has the large factory Bevel A. Hold the blade in your hand 
(as if you are cutting) and if the large factory bevel is on the right side of the blade, the blade is 
right handed. For the right handed blades start sharpening in the left slot of Polishing Stage 2 so 
that only the beveled side (right side) of the edge will contact the polishing wheel.
Step 1 - Start In polIShIng Stage 2 (rIght handed bladeS)
Pull the full length of the blade through the left slot of Stage 2 (Figure 5) about ten (10) times 
(take about 3 seconds for each pull of a 5 inch (12 cm) blade and proportionally longer for lon-
ger blades). Feel for a burr on back side of blade edge as shown in Figure 4. (The burr will be 
extremely small). If there is no burr, make ten (10) additional slow pulls through the left slot. If 
no burr is formed after these pulls proceed to Step 2; otherwise omit Step 2 and go to Step 3.
Step 2 – uSIng the honIng Stage 1 (rIght handed bladeS)
If you were unable to develop a burr in Stage 2 as described in Step 1 you will need to hone the 
edge in Stage 1 as follows: Since your traditional blade is right handed you must hone only in 
the left slot of Stage 1 (see Figure 6). The number of pulls that you need to make depends on 
how dull your blade is. Duller blades will require more pulls.



7

Make ten (10) pulls in the left slot of Stage 1 and then check for a burr along the back of the 
blade. (The burr created in Stage 1 will be small but easily felt as shown in Figure 4). Make 
certain the burr is present along the entire length of the edge. If there is no burr or only a partial 
burr, continue to make additional pulls all in the left slot about five (5) at a time and check for a 
burr after each group of five (5) pulls. Probably 20-30 total pulls in the left slot will be adequate 
to raise a burr; it is unlikely to take more than 50 left slot pulls to create the burr. When a burr is 
confirmed, proceed to Step 3.
Step 3 – formIng the fInal edge (rIght handed blade)
a. Make five (5) regular pulls in the left slot of Stage 2.
b. Make one (1) regular pull in right slot of Stage 2 to create a small microbevel along the back side of 

the edge.
c. Make several pairs of fast pulls (one (1) second each) in Stage 2 alternating in the left and right slots 

of Stage 2. The fast pulls with ultrafine diamonds polish the facet on the front side of the blade as well 
as the rear microfacet to create an extremely sharp edge.

d. Check the blade carefully for sharpness using a thin sheet of paper. The blade should be razor sharp. 
If not razor sharp repeat 3c. above and retest the blade for sharpness.

reSharpenIng the tradItIonal JapaneSe blade (rIght handed)
In general you will be able to resharpen quickly by making 3 or 4 pairs of fast pulls alternating in 
the left and right slots of Stage 2. Repeat this if necessary to obtain a razor sharp edge.
When resharpening only in Stage 2 becomes too slow to develop a sharp edge or if the edge has 
been damaged you will need to re-hone the edge in Stage 1. Use only the left slot of 
Stage 1. Generally you will find that about five (5) re-honing pulls will be sufficient in Stage 1 to 
speed the resharpening in Stage 2. After re-honing return to Stage 2 and make several pairs of 
fast pulls alternating in the left and right slots to develop the final edge.
SharpenIng left handed tradItIonal bladeS
The procedure you must use with left handed blades is similar to that procedure for right handed 
blades as detailed above – Except, in all cases the slots you must use are reversed. Where the 
sharpening procedure for right handed blades calls for use of the left slot, you must use the right 
slot when sharpening a left-handed blade. Likewise use the left slot where the right handed 
instructions call for using the right slot.

Figure 5. Traditional (sushimi) knife in left slot of Stage 2. Figure 6. Traditional (sushimi) knife in left slot of Stage 1.
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hoW to Create the aSIan edge on  
euro/amerICan bladeS

If you have a Euro/American brand knife, it is relatively simple to convert its edge to the low 
angle Asian double faceted edge. Remember that the advantage of the Asian edge is due to 
the thinner cross-section of the typical Asian blade where the edge facets are formed, and the 
smaller angle (about 15°) of each edge facet. If the Euro/American style blade is thick and its 
thickness at the top of its edge facets is already large, much of the advantage of the Asian edge 
will not be realized. The blade must be very thin where the facets are honed in order to real-
ize the advantage of the Asian edge. Consequently, consider this change for only your thinnest 
blades such as a thin utility blade or perhaps a thin paring knife.
To convert from the Euro/American Edge to the Asian Edge, start with the Honing Stage 1 as 
follows:
Start In honIng Stage 1
Pull the full length of blade thru the left (Figure 7) and right slots of Stage 1, using the left and 
right slots on alternate pulls. (Take about 3 seconds for each pull on a 5” long blade). It will take 
about 20 pair of pulls to fully re-angle the edge of a thin blade. Check for a burr and continue 
to make more pulls as necessary to create a small burr along the full length of the blade. Then 
proceed to Stage 2 as follows.
polIShIng In Stage 2
a. Make about 5 to 7 pairs of pulls through Stage 2 (Figure 8), alternating each pull in the left and right 

slots (about 3 seconds for each pull on a 5 inch [12 cm] long blade.)
b. Then make 4 pairs of fast pulls alternating through the left and right slots. (1 second for each pull for 

a 5 inch [12 cm] blade.)
c. Check the blade for sharpness. For a sharper edge make a few more pairs of fast pulls as in step b 

and check for sharpness.

Figure 7. European blade in left slot Stage 1. Figure 8. European blade in right slot Stage 2.
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re-SharpenIng the euro/amerICan blade
Re-sharpen in Polishing Stage 2 as described above. You will be able to re-sharpen repetitively 
about 10 times using only Stage 2 as described above. After resharpening a number of times, 
you may want to hone in Stage 1 to speed the re-sharpening process. In Stage 1 make about 
5 pairs of alternating slow pulls and check for a burr. When a burr exists, proceed to polish in 
Stage 2 as described above.

deSCrIptIon of aSIan and euro/amerICan bladeS
Euro/American blades in general have a sturdier cross-section than the more delicate and thin-
ner contemporary Asian blades. The variation among commercially available knives of any type 
is great and in fact some Euro/American blades are very thin and certain Asian knives have a 
thicker cross-section designed for heavier work.

1. ContemporarY aSIan KnIveS
The more popular Asian blades; the thin, light weight Santoku 
and Usaba or Nakiri are generally double faceted (sharpened 
on both faces of the blade) as shown on the left. Occasion-
ally Santoku knives are sold with single facets (#2 below) but 
these are not readily available in the United States.
There are other but somewhat heavier double-faceted Asian 
knives, the Deba and Gyutou, popular in Asia, which are used 
for chopping hard vegetables, for tailing and filleting fish and 
for meats. These are basically Asian chefs knives designed 
for heavier duty work. The Chinese cleaver is included in  
this class.

2. tradItIonal JapaneSe KnIveS
The traditional Japanese knife is single beveled and has a 
wide factory bevel A along one face of the blade above the 
small edge facet. These are sold as either right handed or left 
handed versions as shown on the left. The factory bevel A is 
ground, commonly at about 10 degrees. The most popular 
example of this type blade is the sashimi knife also called 
yanagi and sujihiki, designed as shown to the left. This 
lengthy, slicing blade is ideal for preparing very thin slices 
of raw tuna or salmon. The back of this blade is commonly 
slightly hollow ground. A small single cutting facet of about 
15° to 20° is created along the front of the edge of the 
sashimi blade as shown in Figure 10 in order to establish the 
geometry of the cutting edge. An even smaller cutting micro-
facet (barely visible) is customarily created on the back face 
of the blade to enhance the sharpness of the finished edge. 
Figure 10 shows a greatly enlarged cross-section view of a 
typical factory edge on the traditional single-bevel Japanese 
knife. The large factory bevel A serves to deflect the food slice 
away from the blade as it is cut.
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3. european/amerICan bladeS
While most of the Euro/American knives (shown on the left) 
have a thicker cross-section designed for heavier work, the 
range of blade thickness in these familiar blades is great 
and certain of these knives, such as the conventional paring,  
fillet and utility blades, have a relatively thin cross-section 
well suited to their intended application. Euro/American 
blades are universally double beveled (sharpened on both 
sides of the blade.)

SuggeStIonS
1. Always clean all food, fat and foreign materials from knife before sharpening or resharpen-

ing. If soiled, carefully wash the blade before sharpening. (See suggestion #6).
2. Use only light downward pressure when sharpening – just enough to establish secure 

contact with the abrasive disk.
3. Always pull the blades at the recommended speed and at a constant rate over length of 

blade. Never interrupt or stop the motion of the blade when in contact with abrasive disks.
4. Carefully follow the detailed procedures for each type blade for best results and to extend 

the useful life of your knives. The sharpening sequence is especially important with the 
single sided traditional blades.

Figure 9. Cross-section of a typical factory traditional 
Asian knife edge, magnified 50x (right-handed).

Figure 11. Removing cover under base to clean out 
metal dust.

Figure 10. Cleaning the polishing disks.

Retaining 
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5. The edge of the knife blade, while sharpening, should be held in a level position relative to 
the top of the counter or table. To sharpen the blade near the tip of a curved blade, lift the 
handle up slightly as you approach the tip so that each section along the curved length of 
the edge as it is being sharpened is maintained “level” to the table.

6. You may find it helpful to occasionally clean the ultrafine diamond abrasive disks in Stage 
2. The need for this will be evident if the sharpening rate in Stage 2 slows excessively. To 
clean these disks, unplug the sharpener and then remove the gray plastic knife holding 
spring marked #2 (See Figure 11). To remove the spring, insert one finger under the rear of 
the spring and lift with a steady pull. The retainer pins will release and free the spring. Save 
the pins. Moisten a Q-tip with isopropyl (rubbing) alcohol and hold it against the disk as 
shown in Figure 11. Rotate the disk by hand, holding the Q-tip against the abrasive surface 
of each disk for several revolutions. Replace the knife holding spring and pins.

7. To increase your proficiency with the Chef’sChoice® Model 316, learn how to detect a burr 
along the edge (as described previously on page 5). While you might be able to sharpen 
well without using this technique, it is the best and fastest way to determine when you 
have sharpened sufficiently in the preliminary steps. This will help you avoid oversharpen-
ing and ensure incredibly sharp edges every time. Cutting a tomato or a piece of paper is a 
convenient method of checking for finished blade sharpness.

8. Some contemporary Asian knives are dimpled and some contemporary and traditional 
Asian blades are made of layered Damascus steel. All of these should be sharpened ac-
cordingly to these instructions depending on whether the knife style is contemporary (two 
facets) or traditional.

normal maIntenanCe
NO lubrication is required for any moving parts, motor, bearings or sharpening surfaces. There 
is no need for water on abrasives. The exterior of the sharpener may be cleaned by carefully 
wiping with a soft damp cloth. Do not use detergents or abrasives. 
Once a year or so as needed you should remove metal dust that will accumulate inside the 
sharpener from repeated sharpenings. Remove the small rectangular clean-out cover (Figure 
12) that covers an opening on the underside of the sharpener. You will find metal particles ad-
hered to a magnet attached to the inside of that cover. Simply rub off or brush off accumulated 
filings from the magnet with a paper towel or tooth brush and reinsert the cover in the opening. If 
larger amounts of metal dust have been created you can shake out any remaining dust through 
the bottom opening when the cover is removed. After cleaning, replace the cover securely with 
its magnet in place.
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ServICe
In the event post-warranty service is needed, return your sharpener to the EdgeCraft factory 
where the cost of repair can be estimated before the repair is undertaken. Outside the USA, 
contact your retailer or national distributor.
Please include your return address, daytime telephone number and a brief description of the 
problem or damage on a separate sheet inside the box. Retain a shipping receipt as evidence of 
shipment and as your protection against loss in shipment.

Assembled in the U.S.A.  www.chefschoice.com
This product may be covered by one or more EdgeCraft patents and/or patents pending as marked on 
the product. 
Chef’sChoice®, EdgeCraft® and the overall design of this product are registered trademarks of EdgeCraft 
Corporation, Avondale, PA.
© EdgeCraft Corporation 2016
Conforms to: UL 982 Certified to CAN/CSA: C22.2 No.64
 Certified to: EN 60335-1, EN60335-2, EN55014-1+Ai, EN 61000-3-2, EN61000-3-3 

K16  C316960

EdgeCraft Corporation
825 Southwood Road
Avondale, PA 19311

Customer Service (800) 342-3255 oder (610) 268-0500



Модель 316 ИнструкцИИ

точилка для ножей азиатского типа 

RU

Перед использованием прочитайте данную инструкцию. 
необходимо следовать инструкции  

для достижения наилучшего результата.

© 2016 EdgeCraft Corp.
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Важные Меры безоПасностИ
При использовании электрических приборов, необходимо всегда 
соблюдать основные меры безопасности, включая следующее:
1.	 Перед	началом	работы	необходимо	прочитать	инструкцию	полностью.
2.	 Во	избежание	ударов	электрическим	током	не	погружайте	точилку	Chef’sChoice®	Модели	

316	в	воду	или	другие	жидкости.
3.	 Перед	заточкой	удостоверьтесь,	что	лезвия	ножей	очищены.
4.	 В	перерывах	между	использованием,	а	также	перед	заменой	запчастей	и	чисткой	

выключайте	прибор	из	розетки.
5.	 Не	прикасайтесь	к	движущимся	частям	устройства.	
6.	 Не	используйте	прибор	с	поврежденным	шнуром	или	штепселем,	а	также	в	случае	его	

неисправности,	после	падения	или	иного	повреждения.
	 В	случае	неисправности,	обратитесь	в	авторизованный	сервис	центр	для	оценки	

стоимости	ремонта,	либо	механической	/	электрической	наладки.	Если	шнур	питания	
прибора	поврежден,	он	должен	быть	заменен	в	авторизованном	сервис	центре,	
поскольку	для	этого	необходимы	специальные	инструменты.	По	вопросам	ремонта	
проконсультируйтесь	с	дистрибьютором	Chef’sChoice®.

7. ВНИМАНИЕ!	Данный	прибор	может	быть	оснащен	полярным	штепселем	(одна	из	пластин	
шире	другой).	Во	избежание	удара	током,	штепсель	сконструирован	таким	образом,	что	
он	вставляется	в	полярную	розетку	только	одним	способом.	Если	штепсель	не	до	конца	
вставляется	в	розетку,	переверните	его	другой	стороной.	Если	даже	в	этом	случае	штепсель	
не	вставляется,	обратитесь	к	квалифицированному	электрику.	Не	переделывайте	штепсель	
каким-либо	образом.

8.	 Использование	дополнительных	устройств,	не	рекомендованных	или	не	выпускаемых	
EdgeCraft	Corporation,	может	привести	к	возникновению	пожара,	удару	током	и	травмам.

9.	 Точилка	Chef’sChoice®	Модели	316	предназначена	для	заточки	ножей	азиатского	типа.	
Не	предпринимайте	попытки	заточки	ножниц,	лезвий	топоров	или	любых	других	режущих	
инструментов,	которые	не	совпадают	по	размеру	с	пазами	заточки.

10.	Не	допускайте	свисания	шнура	питания	прибора	с	края	стола	или	рабочей	поверхности,	а	
также	соприкосновения	с	горячими	предметами.

11.	Во	включенном	состоянии	(индикатором	включения	является	красный	светодиод	на	
выключателе),	точилка	Chef’sChoice®	должна	всегда	находиться	на	устойчивой	рабочей	
поверхности	или	столе.

12. ВНИМАНИЕ:	НОЖИ,	ЗАТОЧЕННЫЕ	ПРАВИЛЬНЫМ	ОБРАЗОМ		ТОЧИЛКОЙ	
CHEF’SCHOICE®	ОКАЖУТСЯ	ОСТРЕЕ,	ЧЕМ	ВЫ	МОЖЕТЕ	ОЖИДАТЬ.	ВО	
ИЗБЕЖАНИЕ	ТРАВМ,	ОБРАЩАЙТЕСЬ	С	НИМИ	С	ОСОБОЙ	ОСТРОЖНОСТЬЮ.	НЕ	
РЕЖЬТЕ	В	НАПРАВЛЕНИИ	ПАЛЬЦЕВ	ИЛИ	ЛЮБОЙ	ДРУГОЙ	ЧАСТИ	РУК	И	ТЕЛА.	НЕ	
ПРОВОДИТЕ	ПАЛЬЦЕМ	ВДОЛЬ	ЛЕЗВИЯ	НОЖА.	ХРАНИТЕ	В	БЕЗОПАСНОМ	МЕСТЕ.

13.	Не	используйте	вне	помещения.
14.	Особое	внимание	уделяйте	вопросам	безопасности,	когда	рядом	с	работающим	

устройством	находятся	дети.
15.	Не	используйте	точильное	масло,	воду	или	другие	смазочные	материалы	при	работе	с	

точилкой	Модели	316.	
16.	Точилка	предназначена	только	для	бытовых	целей.

17. СОХРАНИТЕ ДАННУЮ ИНСТРУКЦИЮ.
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Вы сделалИ ХороШИЙ Выбор
Точилка	Chef’sChoice®	Модели	316	предназначена	для	восстановления	режущей	кромки	
ножей	японского	и	азиатского	типов	до	состояния	заводской	заточки.	Эта	новая	точилка	
объединяет	в	себе	высокоточную	систему	контроля	угла	заточки	и	технологию	заточки	
алмазным	 абразивом	 Diamond	 Hone™,	 ставшая	 выбором	 ведущих	 шеф-поваров	 по	
всему	миру.
Вы	 оцените	 	 насколько	 деликатно	 точилка,	 оснащенная	 тонким	 и	 ультратонким	 100%	
алмазным	абразивом,	отполирует	и	доведет	тончайшую	режущую	кромку,	характерную	
для	восточного	типа	ножей.	Следуя	данным	инструкциям,	вы	при	желании	также	можете	
трансформировать	лезвие	любого	 тонкого	ножа	европейского	или	американского	 типа	
в	лезвие	азиатского	типа	для	работы	с	тонким	лезвием,	почти	не	прилагая	усилия	для	
резки.	Из	данной	инструкции	вы	узнаете,	как	с	помощью	точилки	Модели	316	заточить	
большинство	ножей	азиатского	типа,	включая	традиционные	японские	лезвия.
Вы	удивитесь,	насколько	легко	можно	приготовить	ваши	любимые	суши,	сашими	и	овощи	
или	разделать,	филетировать	или	нарезать	свежепойманную	рыбу.

ножИ азИатскоГо тИПа
Ножи	азиатского	типа	отличаются	от	ножей	европейского	и	американского	типа	тем,	что	
большинство	 из	 них	 имеет	 более	 тонкое	 поперечное	 сечение	 в	 месте	формирования	
граней	лезвия.	Кроме	того,	грани	лезвия,	как	правило,	затачиваются	под	меньшим	углом,	
чем	современные	лезвия	европейского	и	американского	типа.	Когда	лезвие	ножа	тонкое	
само	по	себе	и	заточено	под	более	острым	углом,	требуется	прилагать	меньше	усилий	
во	время	рубки	или	резки.	Как	следствие,	лезвия	азиатского	типа	более	хрупкие	и	чаще	
требуют	 повторной	 заточки,	 если	 используются	 для	 сложных	 задач,	 таких	 как	 резка	
жестких	 продуктов.	 Ножи	 азиатского	 типа	 идеально	 подходят	 для	 подготовки,	 резки	 и	
рубки	овощей,	филетирования	рыбы	и	приготовления	всеми	любимых	суши	и	сашими.	
Для	получения	большей	информации	о	конструкции	ножей	азиатского	типа	внимательно	
ознакомьтесь	с	разделом	Описание	лезвий	азиатского	и	европейского	 /	американского	
типов	(стр.	9)
оПИсанИе точИлкИ Chef’sChoiCe® для ножеЙ азИатскоГо тИПа
Точилка	 Chef’sChoice®	 Модели	 316	 предназначена	 для	 создания	 лезвия	 азиатского	
типа	заводского	качества	у	всех	типов	современных	японских	ножей,	любых	китайских	
мясницких	ножей	и	традиционных	японских	ножей	с	более	тонким	лезвием.	Поскольку	
точилка	 оснащена	 алмазным	 абразивом	 для	 тонкой	 и	 ультратонкой	 заточки,	 она	 не	
предназначена	 для	 заточки	 очень	 толстых	 ножей	 типа	 Deba,	 толстых	 спортивных	
ножей,	европейских	ножей	для	резки	твердых	продуктов,	европейских	мясницких	ножей	
и	некоторых	видов	более	толстых	ножей	для	резки	сашими.	Для	заточки	таких	лезвий	
подойдет	другая	точилка	Chef’sChoice®,	например	Модель	120	или	Профессиональная	
Модель	2000.
Точилка	 Модели	 316	 для	 заточки	
ножей	 азиатского	 типа	 оснащена	 двумя	
точильными	устройствами,	как	показано	на	
рис.	 1.	 Устройство	 1,	 оснащенное	 тонким	
алмазным	 абразивом	 затачивает	 лезвие	
с	 обеих	 сторон	 под	 углом	 15°.	 Устройство	
2,	 оснащенное	 ультратонким	 алмазным	
абразивом,	 доводит	 и	 полирует	 лезвие	
под	 несколько	 большим	 углом.	 На	 обоих	
устройствах	левая	и	правая	сторона	лезвия	
затачиваются	 отдельно.	 Это	 позволяет	
заточить	и	довести	традиционное	японское	
лезвие	с	односторонней	заточкой	с	нужной	
(фронтальной)	 стороны,	 практически	 не	
трогая	обратную	сторону.	

рис 1. точилка Модели 316 для ножей азиатского 
типа.

Выключатель питания

устройствo 1
 левый Правый  
 паз паз

Прижимная 
пружина

устройствo 2
 левый Правый  
 паз паз



4

У	современных	японских	ножей	и	китайских	мясницких	ножей	затачиваются	и	полируются	
обе	стороны	лезвия.	Традиционные	односторонние	японские	ножи	с	большим	заводским	
скосом	(Скос	А,	см.	стр.	9),	такие	как	сашими	нож,	должны	затачиваться	и	полироваться	
преимущественно	с	фронтальной	стороны	лезвия.
Пожалуйста,	 внимательно	 прочитайте	 инструкцию	 по	 заточке	 для	 достижения	
оптимального	результата	и	избегания	порчи	лезвия.
Никогда	 не	 пытайтесь	 пользоваться	 точилкой	 с	 обратной	 стороны.	Не	 прикладывайте	
слишком	сильное	давление	на	лезвие	ножа	при	заточке,	давление	должно	быть	умеренным	
и	достаточным	для	обеспечения	равномерного	контакта	лезвия	с	абразивными	дисками	
при	каждом	проходе.	Излишнее	давление	на	лезвие	никак	не	ускоряет	процесс	заточки.	
Избегайте	 случайного	 прорезания	 лезвием	 пластикового	 корпуса	 точилки.	 Случайный	
порез	 корпуса,	 тем	 не	 менее,	 никак	 не	 повлияет	 на	 правильную	 работу	 точилки	 и	 не	
повредит	лезвия.
Потренируйтесь	 выполнять	 правильные	 движения	 при	 выключенной	 точилке.	 Гладко	
скользите	лезвием	ножа	в	левом	пазу	между	левой	угловой	направляющей	Устройства	
1	(или	Устройства	2)	и	пластиковой	прижимной	пружиной.	Не	вращайте	нож.	Опускайте	
лезвие	 в	 паз,	 пока	 не	 почувствуете,	 что	 оно	 вошло	 в	 контакт	 с	 абразивным	 диском.	
Медленно	тяните	нож	в	направлении	«на	себя»,	пока	точка	соприкосновения	с	алмазным	
диском	не	дойдет	до	окончания	лезвия.	Такая	практика	даст	вам	почувствовать	давление	
пружины.	Выньте	нож	и	прочитайте	следующие	инструкции,	в	соответствии	с	типом	ножа,	
который	вы	собираетесь	заточить.

заточка соВреМенныХ ножеЙ азИатскоГо тИПа

Перед	 заточкой	 современных	 ножей	 азиатского	 типа	 прочитайте	 описание	 ножей	
азиатского	и	европейского	 /	американского	типа	(стр.	9-10),	чтобы	убедиться,	что	у	вас	
в	 руках	 действительно	 лезвие	 с	 двусторонней	 заточкой.	 Большинство	 популярных	
типов	азиатских	ножей,	таких	как	Usaba	(Nakiri)	и	Santoku,	которые	в	настоящее	время	
продаются	 по	 всему	миру,	 имеют	 современный	дизайн	 с	 двусторонней	 заточкой.	Если	
ваш	 нож	 с	 двусторонней	 заточкой	 очень	 тонкий	 и	 	 относительно	 новый,	 скорее	 всего,	
нет	необходимости	затачивать	его	в	Устройстве	1	перед	полировкой.	Поэтому	начинайте	
заточку	 ножа	 сразу	 в	 Устройстве	 2,	 оснащенном	 ультратонким	 алмазным	 абразивом.	
Приведите	точильное	устройство	во	включенное	состояние	и	заточите	лезвие	в	Устройстве	
2	согласно	инструкции.
начнИте ПолИроВку лезВИя В 
устроЙстВе 2
а.		Протяните	лезвие	ножа	через	левый	

паз	Устройства	2	(см.	рис.	2),	а	затем	
через	правый	паз	Устройства	2.	
Сделайте	две	пары	проходов,	чередуя	
левый	и	правый	пазы	Устройства	
2.	Каждый	проход	должен	занимать	
примерно	3	секунды	при	длине	лезвия	
12	см.

рис. 2. нож santoku в левом пазу устройства 2 (нож 
santoku с двусторонним лезвием).
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b.		 Затем	сделайте	три	пары	чередующихся	быстрых	проходов	в	Устройстве	2	
(приблизительно	1	сек.	при	длине	лезвия	12	см)

Если	лезвие	все	еще	недостаточно	острое,	повторите	шаги	a	и	b,	как	было	описано	выше.	
Снова	проверьте	лезвие	на	остроту.	В	случае,	если	нож	все	еще	недостаточно	острый,	для	
быстрого	результата	заточите	его	в	Устройстве	1,	следуя	инструкциям	ниже:
заточка В устроЙстВе 1, ПрИ необХодИМостИ
а.	 Протяните	лезвие	ножа	поочередно	через	левый	и	правый	пазы	Устройства	1	(см.	

рис.	3),	сделайте	по	3	пары	проходов,	каждый	по	3	секунды.	Осторожно	проверьте	
кромку	лезвия	на	наличие	заусенца	(см.	рис.	4),	он	будет	небольшим,	поскольку	
Устройство	1	имеет	тонкую	абразивность.	Чтобы	убедиться	в	наличии	заусенца,	
осторожно	проведите	указательным	пальцем	по	лезвию	в	направлении,	как	
показано	на	рис.	4.	(Не	проводите	пальцем	вдоль	лезвия,	чтобы	избежать	порезов).	
Если	последний	проход	был	сделан	в	правом	пазу,	заусенец	появится	с	правой	
стороны	лезвия	(если	держать	его	в	руке)	и	наоборот.	Заусенец	ощущается	как	
неровное	и	гибкое	продолжение	лезвия;	по	сравнению	с	ним,	противоположная	
сторона	лезвия	ощущается	очень	гладкой.	После	образования	заусенца	по	всей	
длине	лезвия	снова	переходите	к	полировке	в	Устройстве	2.

b.		Если	заусенец	не	обнаруживается,	продолжите	заточку	в	Устройстве	1,	чередуя	
левый	и	правый	пазы,	до	образования	небольшого	заусенца.	После	образования	
заусенца	по	всей	длине	лезвия	снова	переходите	к	полировке	в	Устройстве	2,	
следуя	инструкциям	ниже.

ПоВторная ПолИроВка В устроЙстВе 2
а.		Сделайте	по	3	пары	проходов,	чередуя	левый	и	правый	пазы,	по	3	секунды	при	

длине	лезвия	12	см.	Затем	сделайте	3	пары	быстрых	проходов,	чередуя	левый	и	
правый	пазы,	по	1	секунде	каждый.	Проверьте	лезвие	на	остроту.

b.		Если	лезвие	все	еще	недостаточно	острое,	сделайте	еще	по	паре	проходов	в	
Устройстве	2	для	получения	лезвия	острого	как	бритва.	

ПоВторная заточка соВреМенныХ ножеЙ азИатскоГо тИПа
Повторно	 заточите	 лезвие,	 следуя	 описанной	 процедуре	 полировки	 в	 Устройстве	 2.	
Вы	 сможете	 повторно	 затачивать	 нож	 около	 10	 или	 более	 раз	 для	 восстановления	
остроты	ранее	заточенного	лезвия,	пользуясь	только	Устройством	2,	прежде	чем	вновь	
производить	заточку	в	Устройстве	1.	Производите	заточку	в	Устройстве	1	только	тогда,	
когда	 заточка	 в	 Устройстве	 2	 будет	 занимать	 слишком	 длительное	 время,	 или	 будет	
требоваться	слишком	много	проходов.	В	этом	случае,	следуйте	пошаговой	инструкции,	
как	описано	выше.

рис. 4.  наличие заусенца вдоль лезвия можно 
определить пальцем, двигая его поперек лезвия. 
осторожно! читайте инструкцию.

рис. 3. нож santoku в правом пазу устройства 1.
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заточка традИцИонноГо (одностороннеГо) 
яПонскоГо лезВИя

Традиционные	японские	ножи	–	это	ножи	с	односторонней	заточкой	и	широким	заводским	
скосом	(Скос	А,	стр.	9)	на	одной	из	сторон	лезвия.	Существует	очень	много	производителей	
такого	типа	ножей,	которые	широко	используются	для	приготовления	сашими.	Заводской	
скос	 (Скос	 А)	 обычно	 нарезается	 под	 углом	 10°,	 но	 имеются	 исключения,	 поскольку	
этот	 угол	 не	 стандартизирован	 на	 азиатских	 заводах.	 Конструкция	 традиционных	
японских	ножей,	а	также	структура	режущей	кромки	заметно	меняется	от	производителя	
к	 производителю,	 однако	 существуют	 несколько	 общих	 принципов.	 Режущая	 кромка	
состоит	из	маленькой	первичной	грани	на	фронтальной	части	лезвия	и	имеет	гораздо	
меньшую	микро-грань	вдоль	кромки	на	обратной	стороне	лезвия.	Обычно	микро-грань	
на	 обратной	 стороне	 лезвия	 (рис.	 10)	 можно	 разглядеть	 только	 под	 увеличительным	
стеклом.	Обратная	сторона	лезвия	–	плоская	или,	что	бывает	чаще,	слегка	выпуклая,	
так	 что	 сформированная	 микро-грань	 на	 ней	 работает	 более	 эффективно.	 Поскольку	
не	существует	стандартов	на	такие	ножи,	в	Азии	заточка	обычно	производится	вручную.	
Как	следствие,	заточка	данных	ножей	–	это	сложный,	трудоемкий	и	длительный	процесс.	
Точилка	Chef’sChoice®	Модели	316	 предназначена	для	 заточки	любых	 современных	и	
традиционных	азиатских	ножей	(кроме	самых	больших)	с	заводским	качеством.
Перед	заточкой	традиционного	японского	ножа,	необходимо	тщательно	проверить	лезвие,	
чтобы	убедиться,	что	у	вас	в	руках	действительно	традиционный	нож	с	односторонней	
заточкой	 и	 определить,	 праворучный	 это	 нож	 или	 леворучный,	 как	 описано	 на	 стр.	 9.	
Важно	тщательно	следовать	нижеописанной	процедуре	и	последовательности	заточки,	с	
целью	оптимальной	заточки	лезвия	на	вашем	традиционном	ноже.
Внимание:	Не	 предпринимайте	 попыток	 заточить	 традиционные	лезвия	 толще	3	мм	 в	
точилке	Модели	316.	(При	заточке	толстых	лезвий	теряется	контроль	угла	заточки.)
Убедитесь,	 на	 какой	 стороне	 лезвия	 имеется	 заводской	Скос	 А.	 Возьмите	 нож	 в	 руку	
(как	 при	 работе),	 если	 широкий	 заводской	 скос	 находится	 на	 правой	 стороне,	 значит	
нож	праворучный.	Праворучные	ножи	затачиваются	только	в	левом	пазу	полирующего	
Устройства	 2,	 таким	 образом,	 что	 только	 скошенная	 сторона	 (правая	 сторона)	 лезвия	
ножа	касается	абразивного	диска.	
ШаГ 1. ПолИроВка В устроЙстВе 2 (ПраВоручные ножИ)
Сделайте	 около	 десяти	 (10)	 полных	 проходов	 (по	 3	 секунды	 при	 длине	 лезвия	 12	 см	
или	увеличьте	время	пропорционально	длине	лезвия)	в	левом	пазу	Устройства	2	(рис.	
5).	Проверьте	наличие	заусенца	вдоль	всей	обратной	стороны	лезвия,	как	показано	на	
рис.	 4.	 (Заусенец	 будет	 совсем	 небольшим),	 Если	 заусенца	 нет,	 сделайте	 десять	 (10)	
дополнительных	медленных	проходов	в	левом	пазу.	Если	даже	после	этого	заусенец	не	
появился,	переходите	к	Шагу	2.	В	случае	если	заусенец	появился,	пропустите	Шаг	2	и	
переходите	сразу	к	Шагу	3.	
ШаГ 2 – работа с точИльныМ устроЙстВоМ 1 (ПраВоручные ножИ)
Если	 не	 удается	 создать	 заусенец	 в	 Устройстве	 2,	 следуя	 инструкциям	 Шага	 1,	 вам	
необходимо	 заточить	 лезвие	 в	 Устройстве	 1	 следующим	 образом.	 Поскольку	 мы	
рассматриваем	пример	с	традиционным	праворучным	ножом,	его	необходимо	затачивать	
только	в	левом	пазу	Устройства	1	(см.	рис.	6).	Количество	проходов,	которые	необходимо	
совершить,	зависит	от	того	насколько	тупое	лезвие.	Для	более	тупых	лезвий	потребуется	
больше	проходов.	
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Сделайте	десять	(10)	проходов	в	левом	пазу	Устройства	1	и	проверьте	наличие	заусенца	
вдоль	задней	стороны	лезвия.	(Заусенец,	образующийся	в	Устройстве	1,	будет	небольшим,	
но	он	хорошо	ощущается,	 как	показано	на	рис.	4).	Убедитесь	в	образовании	заусенца	
по	всей	длине	лезвия.	Если	заусенца	нет,	или	он	есть	только	на	части	лезвия,	делайте	
серии	из	пяти	проходов	в	левом	пазу,	каждый	раз	проверяя	лезвия	на	наличие	заусенца.	
Скорее	всего,	20-30	полных	проходов	будет	достаточно	для	образования	заусенца;	вряд	
ли	вам	придется	сделать	более	50	проходов.	Когда	вы	убедитесь	в	наличии	заусенца,	
переходите	к	Шагу	3.
ШаГ 3 – ФорМИроВанИе режущеЙ кроМкИ (ПраВоручные ножИ)
a.	 Сделайте	пять	(5)	обычных	проходов	в	левом	пазу	Устройства	2.
b.	 Сделайте	один	(1)	проход	в	правом	пазу	Устройства	2	для	создания	микрограни	

вдоль	задней	стороны	лезвия.
с.	 	Сделайте	несколько	быстрых	парных	проходов	(по	1	сек.	каждый),	чередуя	

левый	и	правый	пазы	Устройства	2.	Быстрые	проходы	в	полирующем	Устройстве	
2,	оснащенном	ультратонким	абразивом,	приведут	к	формированию	грани	на	
фронтальной	стороне	лезвия	и	микрограни	на	задней	стороне	для	создания	
исключительно	острого	режущего	края.	

d.		Осторожно	проверьте	лезвие	на	остроту	с	помощью	листа	бумаги.	Лезвие	ножа	
должно	иметь	остроту	бритвы.	Если	лезвие	недостаточно	острое,	повторите	пункт	
3с,	описанный	выше,	и	снова	проверьте	лезвие	на	остроту.

ПоВторная заточка традИцИонноГо яПонскоГо лезВИя (ПраВоручные ножИ)
Как	правило,	для	быстрой	повторной	заточки		необходимо	совершить	3-4	быстрых	парных	
прохода,	чередуя	левый	и	правый	пазы	Устройства	2.	При	необходимости	повторите	этот	
шаг	для	создания	лезвия	острого	как	бритва.	
Если	повторная	заточка	только	в	Устройстве	2	начинает	занимать	слишком	длительное	
время,	или	если	режущая	кромка	была	повреждена,	необходимо	заново	заточить	нож	в	
Устройстве	1.	Используйте	только	левый	паз	Устройства	1.	Обычно	пяти	(5)	проходов	в	
Устройстве	1	бывает	достаточно	для	ускорения	процесса	заточки	в	Устройстве	2.	После	
повторной	заточки	в	Устройстве	1	вернитесь	к	Устройству	2	и	сделайте	несколько	парных	
быстрых	проходов,	чередуя	левый	и	правый	пазы	для	создания	завершающей	кромки.
заточка традИцИонныХ леВоручныХ ножеЙ
Процедура	 заточки	 леворучных	 ножей	 подобна	 процедуре,	 описанной	 выше,	 с	 тем	
отличием,	что	пазы	необходимо	использовать	с	точностью	наоборот.	Те	шаги,	где	заточка	
праворучного	 ножа	 происходит	 в	 левом	 пазу,	 леворучный	 нож	 должен	 затачиваться	 в	
правом	пазу.	Точно	так	же,	где	для	праворучного	ножа	указывается	использовать	правый	
паз,	для	леворучного	нужно	использовать	левый.

рис. 5. традиционный нож sаshimi в левом пазу 
устройства 2.

рис. 6. традиционный нож sаshimi в левом пазу 
устройства 1.
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трансФорМИроВанИе еВроПеЙскоГо / 
аМерИканскоГо лезВИя В лезВИе азИатскоГо тИПа

Если	у	вас	в	руках	нож	европейского	или	американского	типа,	его	лезвие	относительно	
легко	трансформировать	в	азиатское	двухстороннее	лезвие	с	меньшим	углом	заточки.	
Напомним,	 что	 преимуществами	 ножа	 азиатского	 типа	 являются	 меньшая	 площадь	
поперечного	 сечения	в	месте	формирования	 граней	лезвия	и	меньший	угол	 заточки	 с	
обеих	 сторон	 лезвия	 (около	 15°).	 Если	 ваш	 европейский	 /	 американский	 нож	 имеет	
толстое	лезвие,	и	оно	толстое	уже	в	том	месте	где	начинается	скос	 грани	заточки,	вы	
не	почувствуете	преимущества	трансформирования	такого	лезвия	в	лезвие	азиатское.	
Чтобы	оценить	преимущество	лезвия	азиатского	типа,	в	месте	формирования	граней	оно	
должно	быть	очень	тонким.	Следовательно,	изменять	лезвие	стоит	только	у	самых	тонких	
ножей,	таких	как	тонкий	бытовой	нож	или	нож	для	чистки.
Для	 того	 чтобы	 трансформировать	 европейское	 /	 американское	 лезвие	 в	 лезвие	
азиатского	 типа,	 начните	 его	 заточку	 в	 абразивном	Устройстве	 1,	 следуя	 инструкциям	
ниже:
заточка В абразИВноМ устроЙстВе 1
Протягивайте	лезвие	вдоль	всей	его	длины	поочередно	через	левый	(рис.7)	и	правый	пазы	
Устройства	1.	(Каждый	проход	по	3	секунды	при	длине	лезвия	12	см).	Вам	понадобится	
сделать	 около	 20	 парных	 проходов,	 для	 того	 чтобы	 полностью	 изменить	 угол	 заточки	
тонкого	лезвия.	Проверьте	лезвие	на	наличие	заусенца	и	при	необходимости	сделайте	
еще	несколько	пар	проходов	до	образования	небольшого	заусенца	вдоль	всей	кромки	
лезвия.	Затем	переходите	к	полировке	в	Устройстве	2.
ПолИроВка В устроЙстВе 2
а.		Сделайте	около	5-7	парных	проходов	в	Устройстве	2	(рис.	8),	чередуя	левый	и	

правый	пазы	(каждый	проход	около	3	секунд	при	длине	лезвия	12	см).
b.		 Затем	сделайте	4	пары	быстрых	проходов,	чередуя	левый	и	правый	пазы	(каждый	

проход	около	1	секунды	при	длине	лезвия	12	см).
c.		 Проверьте	лезвие	на	остроту.	Если	лезвие	недостаточно	острое,	сделайте	еще	

несколько	пар	быстрых	проходов,	как	было	описано	в	пункте	b,	и	снова	проверьте	
лезвие	на	остроту.

рис. 7. лезвие европейского типа в левом пазу 
устройства 1.

рис. 8. лезвие европейского типа в правом пазу 
устройства 2.
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ПоВторная заточка еВроПеЙскоГо / аМерИканскоГо лезВИя
Повторно	 заточите	 нож	 в	 правильном	 Устройстве	 2,	 как	 описано	 выше.	 Вы	 сможете	
повторно	 затачивать	 нож	около	 10	 раз,	 пользуясь	 только	Устройством	2.	После	 этого,	
скорее	 всего,	 снова	 придется	 заточить	 нож	 в	 Устройстве	 1	 для	 ускорения	 процесса	
заточки.	Сделайте	около	5	пар	проходов	в	Устройстве	1,	медленно	протягивая	лезвие	
поочередно	 в	 левом	и	 правом	пазу,	 затем	проверьте	 его	 на	 наличие	 заусенца.	После	
образования	заусенца,	переходите	к	полировке	в	Устройстве	2,	как	описано	выше.	

оПИсанИе азИатскИХ И еВроПеЙскИХ / 
аМерИканскИХ тИПоВ лезВИЙ

Европейские	 /	 американские	 ножи,	 как	 правило,	 имеют	 довольно	 толстое	 поперечное	
сечение,	по	сравнению	с	тонкими	современными	азиатскими	лезвиями,	предназначенными	
для	 менее	 сложных	 задач	 и	 деликатной	 резки.	 	 В	 продаже	 существует	 огромное	
разнообразие	 ножей	 обоих	 типов,	 и	 некоторые	 лезвия	 европейского	 /	 американского	
типа	оказываются	очень	тонкими,	в	то	время	как	некоторые	азиатские	ножи	имеют	более	
толстое	поперечное	сечение	и	предназначены	для	более	сложных	задач.

1. соВреМенные азИатскИе ножИ
Самые	 популярные	 лезвия	 азиатского	 типа,	 например,	
тонкие,	 легкие	 ножи	 Santoku,	 Usaba	 или	 Nakiri,	 как	
правило,	имеют	двустороннюю	заточку	(затачиваются	обе	
стороны	 лезвия),	 как	 показано	 на	 рисунке	 слева.	 Также	
встречаются	 ножи	 Santoku	 с	 односторонней	 заточкой	
лезвия	(#2	ниже).
Есть	 также	другая	разновидность	 ножей	азиатского	 типа	
с	 двусторонней	 заточкой	 для	 резки	 твердых	 продуктов	
-	 Deba	 и	 Gyutou,	 популярные	 в	 Азии.	 Такие	 ножи	
используются	для	резки	твердых	овощей,	мяса,	для	чистки	
и	разделки	рыбы.	По	сути	это	азиатские	поварские	ножи,	
предназначенные	для	сложных	задач.	Сюда	также	можно	
отнести	китайские	мясницкие	ножи.
2. традИцИонные яПонскИе ножИ
Традиционный	 японский	 нож	 с	 односторонней	 заточкой	
имеет	широкий	 заводской	скос	А	вдоль	одной	из	 сторон	
лезвия,	находящийся	над	маленькой	гранью	края	лезвия.	
Японские	 ножи	 продаются	 либо	 в	 праворучной,	 либо	
в	 леворучной	 версии,	 как	 показано	 на	 рисунке	 слева.	
Широкий	 заводской	 скос	 А,	 как	 правило,	 плоский	 и	
нарезается	под	углом	10°.	Наиболее	популярный	пример	
такого	 типа	 лезвия	 –	 это	 нож	Сашими,	 известный	 также	
как	 Yanagi	 и	 Sujihiki,	 сконструированный,	 как	 показано	
на	рисунке	слева.	Это	длинное,	тонкое	лезвие	идеально	
для	 приготовления	 очень	 тонких	 ломтиков	 сырого	
тунца	 или	 лосося.	 Обратная	 сторона	 такого	 лезвия,	 как	
правило,	 слегка	 выпуклая.	 Маленькая	 односторонняя	
режущая	 грань	 с	 углом	 от	 15º	 до	 20	 °	 создается	 вдоль	
фронтальной	 стороны	 такого	 типа	 лезвия,	 как	 показано	
на	 рис.	 10.	 Таким	 образом,	 кромке	 лезвия	 придается	
правильная	 геометрия.	 Еще	 одна	 более	 миниатюрная	
режущая	 микроскопическая	 грань,	 с	 трудом	 различимая	
невооруженным	глазом,	может	быть	по	желанию	создана	
на	задней	стороне	лезвия	для	увеличения	остроты.	Рис.	
10	 показывает	 сильно	 увеличенное	 поперечное	 сечение	
типичного	одностороннего	японского	ножа,	в	том	варианте	
как	он	затачивается	на	заводе.	Широкий	заводской	скос	А	
необходим	для	придания	направления	смещения	ломтику	
отрезаемого	продукта	в	сторону	от	лезвия	при	резке.	
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3. еВроПеЙскИе / аМерИканскИе лезВИя
Большинство	 европейских/американских	 ножей	
(показанных	на	рисунке	слева),	имеют	толстое	поперечное	
сечение	 и	 предназначены	 для	 работы	 с	 жесткими	
продуктами,	 сложно	 поддающимися	 резке.	 Однако,	
ножи	 для	 чистки	 овощей,	 филетирования	 и	 другие	
вспомогательные	ножи	меньше	по	размеру	и	имеют	более	
тонкое	поперечное	сечение,	подходящее	для	выполнения	
задачи	 в	 соответствии	 с	 их	 назначением.	 Как	 правило,	
лезвия	ножей	европейского/американского	типа	имеют	две	
грани	заточки	(обе	стороны	лезвия	подвергаются	заточке).	

Полезные соВеты
1.	 Всегда	удаляйте	остатки	пищи,	жир	и	посторонние	материалы	с	лезвия	ножа	перед	

заточкой.	При	сильном	загрязнении	воспользуйтесь	чистящим	средством	и	водой.
2.	 При	заточке	прикладывайте	умеренное	давление	на	лезвие,	достаточное	лишь	для	

того,	чтобы	обеспечить	надежный	контакт	с	абразивными	дисками.
3.	 Всегда	проводите	лезвием	ножа	с	рекомендованной	скоростью,	равномерно,	вдоль	

всей	его	длины.	Никогда	не	прерывайте	и	не	останавливайте	движение	лезвия	во	
время	его	соприкосновения	с	абразивными	дисками.

4.	 Тщательно	следуйте	инструкции,	детально	описывающей	процедуру	заточки	
каждого	из	типов	лезвий,	для	достижения	наилучшего	результата	и	продления	
жизни	ваших	ножей.	Последовательность	действий	особенно	важна	при	заточке	
традиционных	ножей	азиатского	типа	с	односторонней	заточкой	лезвия.

рис. 9. типичное поперечное сечение 
традиционного азиатского ножа заводского 
изготовления, увеличенное в 50 раз (праворучный).

рис. 11. снимите крышку на нижней панели, чтобы 
очистить точилку от металлической пыли.

рис. 10. очистка полирующих дисков.

удерживающие 
шипы

Ватная 
палочка

Прижимная 
пружина
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5.		При	заточке	лезвие	ножа	должно	удерживаться	параллельно	плоскости	стола	или	
рабочей	поверхности.	Для	заточки	ножа	с	загнутым	лезвием	вблизи	конца,	слегка	
приподымайте	нож	за	рукоятку	по	мере	приближения	к	концу.	При	этом	важно,	
чтобы	затачиваемый	отрезок	загнутого	лезвия	находился	«параллельно»	 
плоскости	стола.	

6.		Рекомендуется	периодически	очищать	полирующие	диски	с	ультратонким	алмазным	
абразивом	Устройства	2.	Надобность	в	этом	может	стать	очевидной,	если	процесс	
заточки	в	Устройстве	2	начнет	занимать	значительно	большее	время.	Для	очистки	
дисков	отключите	точилку	от	электропитания	и	затем	снимите	серую	пластиковую	
прижимающую	нож	пружину,	обозначенную	#2	(см.	рис.	11).	Для	снятия	пружины	
вставьте	один	палец	под	её	заднюю	часть	и	поднимите	ее	небольшим	усилием	
вверх.	Удерживающие	шипы	выпустят	и	освободят	пружину.	Сохраните	и	не	
потеряйте	шипы.	Смажьте	ватную	палочку	изопропиловым	спиртом	и	приложите	
её	к	диску	как	показано	на		рис.	11.	Поворачивайте	диск	рукой	и	держите	ватную	
палочку	в	соприкосновении	с	абразивной	поверхностью	каждого	диска.	Сделайте	
несколько	оборотов.	Поставьте	на	место	пластмассовую	пружину	и	шипы.

7.		Для	совершенствования	вашего	навыка	работы	с	точилкой	Chef’sChoice®	Модели	
316,	научитесь	определять	наличие	заусенца	вдоль	кромки	лезвия	(как	описано	
ранее	на	стр.	5).		Хотя	вы	сможете	затачивать	инструмент	и	без	этой	техники,	
обладание	ею	поможет	вам	самым	быстрым	и	эффективным	образом	определить,	
достаточно	ли	хорошо	была	произведена	заточка	на	предыдущих	шагах.	Это	
поможет	вам	избежать	чрезмерной	заточки	и	каждый	раз	получать	лезвие	
невероятной	остроты.	Самый	удобный	способ	проверить	лезвие	на	остроту	–	 
это	попробовать	разрезать	помидор	или	лист	бумаги.

8.		Некоторые	современные	и	традиционные	азиатские	ножи	сделаны	из	кованой	
многослойной	(дамаскской)	стали.	И	те,	и	другие	следует	затачивать	согласно	
данным	инструкциям,	в	зависимости	только	от	того,	современный	ли	нож	 
(с	двусторонней	заточкой)	или	традиционный	–	с	односторонней.

обслужИВанИе
нИ	ДЛЯ	КАКИХ	движущихся	частей	прибора,	мотора,	точащих	поверхностей	не	требуется	
смазка.	Абразивные	поверхности	не	нуждаются	в	смачивании	водой.	Очищайте	корпус	
точилки	 с	 помощью	 мягкой	 влажной	 тряпки.	 Не	 используйте	 чистящие	 средства	 или	
абразивные	материалы.
Примерно	 раз	 в	 год,	 или	 по	 мере	 необходимости,	 нужно	 удалять	 металлическую	
пыль,	 скопившуюся	 внутри	 точилки	 в	 результате	 эксплуатации.	 Снимите	 маленькую	
прямоугольную	крышку	очистительного	устройства	(Рис.	12)	на	нижней	панели	точилки.	
Вы	обнаружите	металлические	частицы,	приставшие	к	магниту	на	внутренней	стороне	
крышки.	Стряхните	или	 сотрите	накопившуюся	пыль	 с	магнита	 с	 помощью	бумажного	
полотенца	или	 зубной	щетки	и	поставьте	 крышку	на	место.	Если	в	 точилке	скопилось	
большое	 количество	 металлической	 стружки	 и	 пыли,	 снимите	 крышку	 очистительного	
устройства	и	вытряхните	мусор	через	нижнее	отверстие.	После	чистки	верните	крышку	с	
магнитом	на	место	и	закрепите,	как	требуется.

серВИсное обслужИВанИе
В	 случае	 необходимости	 постгарантийного	 ремонта,	 верните	 вашу	 точилку	 в	
авторизованный	сервис-центр.
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ВажлИВІ заХодИ безПекИ
Під час користування електричними приладами необхідно завжди дотримувати 
основних правил безпеки, а саме:
1.	 Прочитайте	всі	інструкції.	Кожен	користувач	повинен	прочитати	посібник.	
2.	 Щоб	убезпечити	себе	від	ураження	електричним	струмом,	не	занурюйте	Модель	

316	Chef’sChoice®	у	воду	чи	іншу	рідину.
3.		Перед	заточуванням	переконайтеся	в	чистоті	леза,	яке	ви	плануєте	заточувати	на	

Chef’sChoice® 316.
4.		Вимикайте	вилку	електроживлення	після	використання,	перед	ремонтом	та		

чищенням.
5.		Уникайте	контакту	з	рухомими	частинами.
6.		Не	користуйтесь	електричними	приладами,	що	мають	пошкодження	шнура	

живлення	чи	штепсельної	вилки,	мають	проблеми	в	роботі,	розбиті	або	
пошкоджені	якимось	іншим	чином.	

 для користувачів у сШа:	Ви	можете	повернути	точильний	прилад	до	 
заводу-виробника	EdgeCraft	для	проведення	технічного	обслуговування.	

 для користувачів поза межами сШа:		Будь	ласка,	поверніть	Ваш	точильний	
прилад	місцевому	дистриб’ютору,	де	буде	оцінена	вартість	усунення	пошкоджень.	
Якщо	у	пристрої	є	пошкодження	електричного	шнура,	його	заміна	має	
здійснюватися	в	сервісному	центрі,	призначеному	місцевим	дистриб’ютором	
Chef’sChoice®	або	іншим	компетентним	спеціалістом,	оскільки	необхідні	
спеціальні	інструменти.	З	питань	сервісного	обслуговування	та	ремонту	просимо	
консультуватися	в	місцевого	дистриб’ютора	Chef’sChoice®. 

7.		УВАГА!	Даний	пристрій	може	бути	оснащено	полярним	штепселем	(одна	із	пластин	
є	ширшою	за	іншу).	Щоб	запобігти	ураженню	електричним	струмом,	штепсель	
сконструйовано	таким	чином,	що	він	вставляється	в	полярну	розетку	тільки	одним	
способом.	Якщо	штепсель	не	до	кінця	вставляється	в	розетку,	переверніть	його	
іншою	стороною.	Якщо	він	досі	не	вставляється,	зверніться	до	кваліфікованого	
електрика.	Забороняється	модифіковувати	прилад	жодним	способом.	

8.		Використання	додаткових	пристроїв,	не	рекомендованих	або	проданих	не	 
EdgeCraft	Corporation,	може	призвести	до	пожежі,	електричного	ураження	чи	травм.	

9.		Chef’sChoice®	модель	316	призначена	для	заточування	ножів	азійського	типу.	Не	
намагайтеся	з	її	допомогою	заточувати	ножиці,	сокири	чи	будь-які	леза,	які	не	
збігаються	за	розмірами	з	пазами	приладу.	

10.	Не	допускайте	перегину	електричного	дроту	через	край	стола	чи	прилавка,	а	
також	уникайте	його	контакту	з	гарячими	поверхнями.	

11.	Коли	перемикач	увімкнено	в	положення	«ON»	(у	цьому	положенні	на	перемикачі	
видно	червоний	індикатор),	точильний	пристрій	Chef’sChoice®	завжди	має	бути	
розташованим	на	стійкій	поверхні	прилавка	або	стола.	

12.	УВАГА!:		НОЖІ,	ЗАТОЧЕНІ	НАЛЕЖНИМ	ЧИНОМ	ЗА	ДОПОМОГОЮ	ВАШОГО	
CHEF’SCHOICE®,	БУДУТЬ	ГОСТРІШИМИ,	НІЖ	ВИ	ОЧІКУЄТЕ.	ЗАДЛЯ	
УНИКНЕННЯ	ТРАВМ	КОРИСТУЙТЕСЯ	НИМИ	ТА	ПОВОДЬТЕСЯ		ДУЖЕ	
ОБЕРЕЖНО.	НЕ	РІЖТЕ	НІЧОГО	В	НАПРЯМКУ	ДО	БУДЬ-ЯКОЇ	ЧАСТИНИ	
ВАШИХ	ПАЛЬЦІВ,	РУКИ	ЧИ	ТІЛА.	НЕ	ПРОВОДЬТЕ	ПАЛЬЦЕМ	УЗДОВЖ	ЛЕЗА.	
ЗБЕРІГАЙТЕ	БЕЗПЕЧНИМ	ЧИНОМ.

13.	Не	використовувати	поза	приміщенням.
14.	Якщо	будь-який	електроприлад	використовується	дітьми	або	поруч	із	ними,	

потрібен	ретельний	нагляд.	
15.	Не	використовуйте	з	Chef’sChoice®	316	мастила	для	заточування,	воду	чи	 

будь-який	інший	лубрикант.	
16.	Прилад	призначений	тільки	для	побутового	використання.	
17. ЗБЕРЕЖІТЬ ЦІ ІНСТРУКЦІЇ.
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ВИ зробИлИ ГарнИЙ ВИбІр
Chef’sChoice®	представляє	точилку	для	ножів	азійського	типу	-	Модель	316,	що	призначена	
для	відновлення	ріжучої	кромки	ножів	японського	та	азійського	типів	до	стану	оригінальної	
заводської	 гостроти.	 Ця	 нова	 точилка	 поєднує	 в	 собі	 високоточну	 систему	 контролю	
кута	 заточування	 з	 технологією	 заточування	 алмазним	абразивом	Diamond	Hone®,	 яку	
обирають	провідні	шеф-кухарі	світу.
Ви	оціните,	як	 точилка	 з	 тонким	та	надтонким	100%	алмазними	абразивами	делікатно	
заточить	і	відполірує	дуже	гостру	ріжучу	кромку,	характерну	для	тонких	лез	східного	типу.	
За	допомогою	даних	інструкцій	Ви	також	можете	трансформувати	лезо	будь-якого	тонкого	
ножа	європейського	чи	американського	типу	в	лезо	азійського	типу,	щоб	насолоджуватися	
легкістю	 його	 використання.	 З	 цієї	 інструкції	 Ви	 дізнаєтеся,	 як	 за	 допомогою	 точилки	
моделі	316	заточити	більшість	ножів	азійського	типу,	включаючи	традиційні	японські	леза.	
	Вам	сподобається	те,	наскільки	легко	можна	приготувати	Ваші	улюблені	суші,	сашимі	та	
овочі	або	розбирати,	філеювати	чи	нарізати	свіжу	рибу.		

ножІ азІЙськоГо тИПу
Ножі	азійського	типу	відрізняються	від	ножів	європейського	й	американського	типу	тим,	
що	 більшість	 із	 них	 має	 більш	 тонкий	 поперечний	 перетин	 у	 місці	формування	 граней	
леза.	Крім	того,	грані	леза,	як	правило,	заточуються	під	меншим	кутом,	ніж	сучасні	леза	
європейського	й	американського	типу.	Коли	лезо	ножа	є	тонким	і	загостреним	під	більш	
гострим	 кутом,	 при	нарізанні	 чи	шинкуванні	 потрібно	докладати	менших	 зусиль	під	 час	
нарізання	чи	шинкування.	Як	наслідок,	леза	азійського	типу	є	більш	крихкими	 і	частіше	
потребують	повторного	заточування,	якщо	використовуються	для	складних	задач,	таких,	як	
розрізання	жорстких	продуктів.	Ножі	азійського	типу	ідеально	підходять	для	підготування,	
нарізання	і	рублення	овочів,	філеювання	риби	та	готування	нині	популярних	суші	й	сашимі.	
Для	 отримання	 детальнішої	 інформації	 про	 конструкцію	 ножів	 азійського	 типу	 уважно	
ознайомтеся	з	розділом	Опис	лез	азійського	і	європейського/американського	типів	(Стр.	9).
оПИс точИлкИ Chef’sChoiCe® для ножІВ азІЙськоГо тИПу
Точилка	 Chef’sChoice®	 Модель	 316	 призначена	 для	 створення	 леза	 азійського	 типу	
фабричної	якості	у	всіх	типів	сучасних	японських	ножів,	будь-яких	китайських	м’ясницьких	
ножів	та	традиційних	японських	ножів	із	більш	тонким	лезом.	Оскільки	точилка	оснащена	
алмазним	 абразивом	 для	 тонкої	 і	 ультратонкої	 заточки,	 вона	 не	 призначена	 для	
заточування	 дуже	 товстих	 ножів	 типу	 Deba,	 товстих	 спортивних	 ножів,	 європейських	
ножів	 для	 різання	 твердих	 продуктів,	 європейських	 м’ясницьких	 ножів	 та	 деяких	 видів	
більш	товстих	ножів	для	різання	сашимі.	Для	заточування	таких	лез	підійде	інша	точилка	
Chef’sChoice®,	наприклад	,	модель	120	або	професійна	модель	2000.	
Точилка	Моделі	316	для	заточування	ножів	азійського	типу	оснащена	двома	Етапами,	як	
показано	на	Малюнку	1.	Етап	1		має	тонкий	алмазний	абразив,	що	загострює	лезо	з	обох	
боків	під	кутом	15	градусів.	Етап	2	має	ультра	тонкий	алмазний	абразив,	що	доводить	
і	полірує	лезо	під	трохи	більшим	кутом.	На	
обох	 Етапах	 ліва	 та	 права	 сторони	 леза	
заточуються	 окремо.	Це	 дозволяє	 зробити	
заточку	 і	 доводку	 традиційного	 японського	
леза	з	односторонньою	заточкою	з	потрібної	
(фронтальної)	сторони,	вибірково.			
У	 сучасних	 японських	 ножів	 і	 китайських	
м’ясницьких	ножів	заточуються	і	поліруються	
обидві	сторони	леза.	Традиційні	односторонні	
японські	ножі	з	великим	фабричним	скосом	
(скіс	А,	стор.9),	такі,	як	ножі	сашимі,	мають	
заточуватися	 і	 поліруватися	 переважно	 з	
фронтальної	сторони	леза.	 Малюнок 1. точилка для ножів азійського типу 

Модель 316.

кнопка живлення

етап 1
 Правий лівий  
 паз паз

Пружина, 
що 
притискає 
ніж

етап 2
 Правий лівий  
 паз паз
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Будь	ласка,	уважно	прочитайте	інструкцію	по	заточуванню	для	отримання	оптимального	
результату	й	запобігання	псуванню	леза.	
Ніколи	 не	 намагайтеся	 користуватися	 точилкою	 зі	 зворотного	 боку.	 Не	 докладайте	
надто	сильного	тиску	на	лезо	ножа	при	заточуванні,	тиск	має	бути	помірним	і	достатнім	
для	 забезпечення	 рівномірного	 контакту	 леза	 з	 абразивними	 дисками	 при	 кожному	
протягуванні.	Зайвий	тиск	на	лезо	ніяк	не	пришвидшить	процес	заточування.	Уникайте	
випадкового	прорізання	лезом	пластикового	корпусу	точилки.	Випадковий	поріз	корпуса,	
проте,	ніяк	не	вплине	на	правильну	роботу	точилки	і	не	пошкодить	леза.	
Потренуйтеся	виконувати	правильні	рухи	при	вимкненій	точилці.	Плавно	протягніть	лезо	
ножа	через	лівий	паз	між	лівою	кутовою	направляючою	Етапу	1	(або	Етапу	2)	і	пластиковою	
притискною	пружиною.	Не	крутіть	ножем.	Опускайте	лезо	у	паз,	доки	не	відчуєте,	що	воно	
увійшло	в	контакт	абразивним	диском.	Повільно	тягніть	ніж	у	напрямку	«до	себе»,	доки	
точка	дотику	з	алмазним	диском	не	дійде	до	кінчика	леза.	Така	практика	дозволить	Вам	
відчути	тиск	пружини.	Вийміть	ножа	та	прочитайте	подальші	інструкції,	відповідно	до	типу	
ножа,	який	Ви	плануєте	заточувати.

заточуВання сучаснИХ ножІВ азІЙськоГо тИПу

Перед	заточуванням	сучасних	ножів	азійського	типу	прочитайте	опис	видів	ножів	(стор.	
9-10),	щоб	 пересвідчитися,	що	 у	Ваших	 руках	 дійсно	 лезо	 з	 двосторонньою	 заточкою.	
Більшість	популярних	видів	азійських	ножів,	таких,	як	Usaba	(Nakiri)	та	Santoku,	що	наразі	
продаються	по	усьому	світові,	мають	сучасний	дизайн	з	двосторонньою	заточкою.	Якщо	
Ваш	ніж	з	двосторонньою	заточкою	є	дуже	точним	і	відносно	новим,	скоріш	за	все,	немає	
потреби	заточувати	його	на	Етапі	1	перед	доводкою.	Отже,	починайте	заточування	ножа	
відразу	на	Етапі	2,	який	оснащений	ультратонким	алмазним	абразивом.	Увімкніть	точилку	
та	заточуйте	лезо	на	Етапі	2	відповідно	до	подальшої	інструкції:
ПочнІть з ПолІроВкИ леза на етаПІ 2 
a.	 Протягніть	лезо	ножа	через	лівий	паз	Етапу	2	(див.	Мал.	2)	і	потім	через	правий	паз	

Етапу	2.	Зробіть	дві	пари	протяжок,	чергуючи	лівий	та	правий	пази	Етапу	2.	Кожне	
протягування	повинно	займати	близько	3	секунд	для	леза	довжиною	12см.			

b.	 Потім	зробіть	3	пари	швидких	(близько	1	секунди	для	леза	завдовжки	12см)	
почергових		протяжок	на	Етапі	2.

Малюнок 2. ніж santoku у лівому пазу етапу 2 (ніж 
santoku з двостороннім лезом).



Якщо	лезо	досі	недостатньо	гостре,	повторіть	вищенаведені	кроки	a	 	і	b.	Знову	перевірте	
гостроту	 леза.	 У	 випадку,	 якщо	 ніж	 все	 ж	 таки	 є	 недостатньо	 гострим,	 буде	 швидше	
попередньо	заточити	його	на	Етапі	1,	згідно	з	нижченаведеною	інструкцією:	
ВИкорИстоВуЙте етаП 1,  
якщо необХІдно
a.	 Протягніть	лезо	почергово	через	лівий	та	правий	пази	(дивись	Мал.	3	)	Етапу	1,	

роблячи	близько	3	пар	протяжок,	по	3	секунди	кожна.	Обережно	перевірте	кромку	
леза	на	наявність	задирка	(див.	Мал.	4),	який	буде	невеликим,	оскільки	абразивність	
Етапу	1	є	тонкою.		Щоб	пересвідчитись	у	наявності	задирка,	обережно	проведіть	
вказівним	пальцем	упоперек	леза,	як	показано	на	Малюнку	4.	(Не	проводьте	
пальцем	уздовж	леза,	щоб	не	порізатися).		Якщо	останню	протяжку	була	зроблено	
у	правому	пазу,	то	задирок	утвориться	з	правої	сторони	леза	(якщо	тримати	його	в	
руці	звичним	чином),	і	навпаки.	Задирок,	коли	він	присутній,	відчувається	як	грубе	і	
зігнуте	продовження	леза;	у	порівнянні	протилежна	стороні	леза	відчувається	дуже	
гладкою.	Якщо	задирок	утворено	вздовж	усього	леза,	переходьте	до	полірування	на	
Етапі	2.

b.	 Якщо	задирок	не	утворився,	то	продовжуйте	заточування	на	Етапі	1,	чергуючи	лівий	
та	правий	пази,	доки	з’явиться	задирок.	Після	утворення	задирка	по	всій	довжині	
леза	знову	переходьте	до	поліровки	на	Етапі	2,	згідно	з	нижченаведеною	інструкцією:	

ПоВторне ПолІруВання  на етаПІ 2  
a.	 Зробіть	3	пари	протяжок,	чергуючи	лівий	та	правий	пази,	по	3	секунди	для	леза	

завдовжки	12	см.	Потім	зробіть	3	пари	швидких	протяжок,	чергуючи	лівий	і	правий	
пази,	по	1	секунді	кожна.	Перевірте	лезо	на	гостроту.	

b.	 Якщо	лезо	все	ще	недостатньо	гостре,	зробіть	кілька	додаткових	пар	швидких	
протяжок	на	Етапі	2,	щоб	отримати	гостре,	мов	бритва,	лезо.

ПоВторне заточуВання сучаснИХ ножІВ азІЙськоГо тИПу
Повторно	заточуйте	лезо	згідно	з	вищенаведеною	процедурою	Полірування	на	Етапі	2.	Ви	
можете	повторно	заточувати	ніж	до	гостроти	бритви	10	або	більше	разів,	використовуючи	
лише	 Етап	 2,	 перед	 тим	 як	 з’явиться	 потреба	 знову	 заточувати	 на	 Етапі	 1.	 Робіть	
заточування	на	Етапі	1	лише	у	випадку,	коли	заточування	на	Етапі	2	займає	забагато	часу	
або	протяжок.	У	такому	разі	виконайте	процедуру	заточування,	описану	вище.

Малюнок 4. наявність задирка на кромці леза можна 
перевірити, провівши пальцем впоперек леза. 
обережно! див. текст.

5

Малюнок 3. ніж santoku у правому пазу етапу 1.
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заточуВання традИцІЙноГо (односторонньоГо) 
яПонськоГо леза

Традиційні	 японські	 ножі	 –	 це	 ножі	 з	 односторонньою	 заточкою	 і	широким	 заводським	
скосом	 (скіс	 А,	 стор.	 9)	 на	 одній	 зі	 сторін	 леза.	 Існує	 дуже	 багато	 виробників	 такого	
типу	 ножів,	 що	 широко	 використовуються	 для	 приготування	 сашимі.	 Заводський	 скіс	
(Скіс	А)	зазвичай	нарізується	під	кутом	10	градусів,	але	є	винятки,	оскільки	цей	кут	не	
стандартизовано	на	азіатських	заводах.	Конструкція	традиційних	японських	ножів,	а	також	
структура	 ріжучої	 кромки	 помітно	 змінюється	 від	 виробника	до	 виробника,	 однак	 існує	
кілька	загальних	принципів.	Ріжуча	кромка	складається	з	маленької	первинної	 грані	на	
фронтальній	частині	леза	і	має	значно	меншу	мікрогрань	уздовж	кромки	на	зворотному	
боці	леза.	Зазвичай	мікрогрань	на	зворотному	боці	леза	(Мал.	10)	можна	розгледіти	під	
збільшувальним	склом.	Зворотня	сторона	леза	–	пласка	або,	що	буває	частіше,	 трохи	
випукла,	 так,	 щоб	 сформована	 мікрогрань	 на	 ній	 діяла	 більш	 ефективно.	 Оскільки	
не	 існує	 стандартів	 на	 такі	 ножі,	 в	 Азії	 заточування	 зазвичай	 виконується	 вручну.	 Як	
наслідок,	заточка	даних	ножів	–	це	складний	трудомісткий	та	тривалий	процес.	Точилка		
Chef’sChoice®	моделі	316		призначена	для	заточування	будь-яких	сучасних	і	традиційних	
азійських	ножів	(крім	найбільших)	із	заводською	якістю.
Перед	 заточуванням	 традиційного	 японського	 ножа	 потрібно	 ретельно	 перевірити	
лезо,	щоб	пересвідчитись,	що	це	є	дійсно	традиційний	ніж	з	односторонньою	заточкою,	
та	 визначити,	 чи	 є	 він	 праворучним	чи	ліворучним,	 як	 описано	на	 сторінці	 9.	Важливо	
ретельно	 слідувати	 за	 нижчеописаною	 процедурою	 і	 послідовністю	 заточки	 з	 метою	 її	
оптимального	виконання	на	Вашому	традиційному	ножі.			
Увага:	Не	намагайтеся	заточити	традиційні	леза,	товщі	за	3	мм,	на	точилці	Модель	316.	
(При	заточуванні	товстих	лез	втрачається	контроль	кута	заточки).		
Пересвідчіться,	 на	 якій	 стороні	 леза	 є	 заводський	 Скіс	 А.	 Візьміть	 ніж	 у	 руку	 (як	 при	
роботі,	якщо	широкий	заводський	скіс	знаходиться	праворуч,	значить,		ніж	праворучний.	
Праворучні	 ножі	 заточуються	 тільки	 в	 лівому	 пазу	 Етапу	 2,	 таким	 чином,	 щоб	 лише	
скошена	сторона	(права	сторона)	леза	ножа	торкалася	абразивного	диска.	
крок 1 – ПочнІть з ПолІруВання на етаПІ 2 (ПраВоручнІ ножІ)
Зробіть	близько	десяти	(10)	повних	протягувань	(по	три	секунди	для	леза	завдовжки	12	
см	або	збільшіть	час	протягування	пропорційно	довжині	леза)	через	лівий	паз	Етапу	2	
(Мал.5).	Перевірте	наявність	задирка	вздовж	усієї	зворотної	сторони	леза,	як	показано	
на	малюнку	4	(задирок	буде	зовсім	невеликий),	якщо	задирка	немає,	зробіть	десять	(10)	
додаткових	повільних	протяжок	через	лівий	паз.	Якщо	навіть	після	задирок	не	з’явився,	
перейдіть	до	Кроку	2.	Якщо	ж	задирок	утворено,	пропустіть	Крок	2	та	одразу	перейдіть	до	
Кроку	3.		
крок 2 – застосуВання точИльноГо етаПу 1 (ПраВоручнІ ножІ)
Якщо	не	вдалося	створити	задирок	на	Етапі	2	згідно	з	інструкціями	кроку	1,	Вам	необхідно	
заточити	лезо	в	Етапі	1	наступним	чином.	Оскільки	ми	розглядаємо	приклад	з	традиційним	
праворучним	ножем,	його	необхідно	заточувати	лише	в	лівому	пазу	Етапу	1	(см.	Малюнок	
6).	Кількість	протягувань,	що	необхідно	зробити,	залежить	від	того,	наскільки	лезо	є	тупим.	
Для	більш	тупих	лез	потрібно	більше	протягувань.
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Зробіть	десять	(10)	протягувань	у	лівому	пазу	Етапу	1	і	перевірте	наявність	задирка	вздовж	
тильного	боку	леза.	(Задирок,	утворений	в	Етапі,	буде	невеликим,	але	добре	відчутним,	як	
показано	на	Малюнку	4).	Переконайтесь,	що	задирок	утворено	вздовж	усієї	довжини	леза.	
Якщо	задирка	немає	або	він	є	тільки	на	частині	леза,	зробіть	серію	із	п’яти	(5)	протягувань	
через	лівий	паз,	щоразу	перевіряючи	лезо	на	наявність	задирка.	Швидше	за	все,	20-30	
протягувань	буде	достатньо	для	утворення	задирка;	навряд	чи	Вам	знадобиться	зробити	
понад	50	протяжок.	Коли	Ви	пересвідчитесь	у	наявності	задирка,	перейдіть	до	Кроку	3.		
крок 3 – кІнцеВе ФорМуВання рІжучоЇ кроМкИ (ПраВоручнІ ножІ)  
a.	 Зробіть	п’ять	(5)	звичайних	протяжок	через	лівий	паз	Етапу	2.
b.	 Зробіть	одну	(1)	протяжку	через	правий	паз	Етапу	2	для	формування	мікрограні	

вздовж	задньої	сторони	леза.	
c.	 Зробіть	кілька	швидких	парних	протягувань	(по	одній	(1)	секунді	кожен),	чергуючи	

лівий	та	правий	пази	Етапу	2.	Швидкі	протяжки	в	поліруючому	Етапі	2,	що	оснащений	
ультратонким	абразивом,	призведуть	до	формування	грані	на	фронтальній	стороні	
леза	і	мікрограні	на	тильній	стороні	леза,	утворюючи	винятково	гостру	ріжучу	кромку.

	d.	 З	допомогою	аркушу	паперу	обережно	перевірте	лезо	на	гостроту.	Лезо	ножа	
повинно	мати	гостроту	бритви.	Якщо	лезо	недостатньо	гостре,	повторіть	попередній	
пункт		3c,	і	знову	перевірте	лезо	на	гостроту.

ПоВторне заточуВання традИцІЙноГо яПонськоГо ножа (ПраВоручнІ ножІ) 
Як	 правило,	 для	 швидкого	 повторного	 заточування	 необхідно	 здійснити	 3-4	 швидких	
парних	протягування,	чергуючи	лівий	та	правий	пази	Етапу	2.	При	потребі	повторіть	цей	
крок	для	створення	леза	гострого,	мов	бритва.		
Якщо	повторне	заточування	тільки	в	Етапі	2	починає	забирати	надто	багато	часу,	або	якщо	
ріжучу	кромку	було	пошкоджено,	слід	заново	заточити	ножа	в	Етапі	1.	Використовуйте	лише	
лівий	паз	Етапу	1.	Зазвичай	п’яти	(5)	протягувань	в	Етапі	1	є	достатньо	для	пришвидшення	
процесу	заточки	в	Етапі	2.	Після	повторного	заточування	в	Етапі	1	перейдіть	до	Етапу	2	і	
зробіть	кілька	парних	швидких	протягувань,	чергуючи	лівий	та	правий	пази	для	створення	
кінцевої	кромки.		
заточуВання традИцІЙнИХ лІВоручнИХ ножІВ
Процедура	 заточування	 ліворучних	 ножів	 подібна	 до	 процедури,	 що	 описана	 вище,	
з	 тією	 різницею,	 що	 пази	 необхідно	 використовувати	 з	 точністю	 до	 навпаки.	 На	 тих	
кроках,	 де	 заточування	 праворучного	 ножа	 відбувається	 в	 лівому	 пазу,	 ліворучний	 ніж	
повинен	заточуватися	у	правому	пазу.	Так	само	там,	де	для	праворучного	ножа		вказано	
використовувати	правий	паз,	для	ліворучного	ножа	потрібно	використовувати	лівий	паз..

Малюнок 5. традиційний ніж (sushimi) у лівому пазу 
етапу 2.

Малюнок 6.  традиційний ніж (sushimi) у лівому пазу 
етапу 1.
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трансФорМуВання ЄВро/аМерИканськоГо леза В 
лезо азІЙськоГо тИПу

Якщо	у	Вас	у	руках	ніж	європейського	чи	американського	типу,	його	лезо	відносно	легко	
трансформувати	 у	 двостороннє	 лезо	 азійського	 типу	 з	 меншим	 кутом	 заточування.	
Згадаймо,	що	перевагою	ножа	азійського	типу	є	менша	площа	поперечного	перетину	в	
місці	формування	граней	леза	та	менший	кут	(близько	15	°)	заточки	з	кожного	боку	леза.	
Якщо	Ваш	європейський	/	американський	ніж	має	товсте	лезо	і	воно	є	товстим	уже	в	тому	
місці,	де	починається	скіс	граней,	Ви	не	відчуєте	переваги	від	трансформування	такого	
леза	в	лезо	азійського	типу.	Щоб	оцінити	перевагу	леза	азійського	типу,	у	місці	формування	
граней	воно	має	бути	дуже	тонким.	Відповідно,	змінювати	лезо	варто	лише	в	найтонших	
ножів,	таких,	як	тонкий	побутовий	ніж	або	ніж	для	чистки.
Для	того,	щоб	трансформувати	європейське	/	американське	лезо	в	лезо	азійського	типу,	
почніть	його	заточування	на	абразиві	Етапу	1,	згідно	з	інструкціями	нижче:
заточуВання В етаПІ 1
Протягніть	лезо	вздовж	усієї	його	довжини	почергово	через	лівий	(Малюнок	7)	 і	правий	
пази	 Етапу	 1.	 (Кожне	 протягування	 по	 три	 секунди	 для	 леза	 завдовжки	 12см).	 Вам	
знадобиться	 зробити	 близько	 20	 парних	 проходів	 для	 того,	 щоб	 повністю	 змінити	 кут	
заточки	тонкого	леза.	Перевірте	лезо	на	наявність	 задирка	та,	 за	необхідності,	 зробіть	
ще	кілька	пар	протяжок	до	утворення	невеликого	задирка	вздовж	усієї	кромки	леза.	Потім	
перейдіть	до	полірування	в	Етапі	2.	
ПолІроВка В етаПІ 2
a.	 Зробіть	близько	5-7	парних	протяжок	в	Етапі	2	(Малюнок	8),	чергуючи	лівий	і	правий	

пази	(кожне	протягування	близько	3	секунд	для	леза	завдовжки	12	см).	
b.	 Потім	зробіть	4	пари	швидких	протяжок,	чергуючи	лівий	та	правий	пази	(кожне	

протягування	близько	1	секунди	для	леза	завдовжки	12	см).
	c.	 Перевірте	лезо	на	гостроту.	Якщо	лезо	недостатньо	гостре,	зробіть	ще	кілька	пар	

швидких	протяжок,	як	було	описано	в	попередньому	пункті,	та	знову	перевірте	лезо	
на	гостроту.

Малюнок 7. лезо європейського типу у лівому пазу 
етапу 1.

Малюнок 8.  лезо європейського типу у правому 
пазу етапу 2.
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ПоВторне заточуВання ЄВроПеЙськоГо/аМерИканськоГо леза
Повторно	заточити	ножа	в	Етапі	2,	 як	описано	вище.	Ви	зможете	повторно	заточувати	
ніж	близько	10	разів,	користуючись	тільки	Етапом	2.	Після		цього,	швидше	за	все,	знову	
потрібно	 буде	 заточувати	 ножа	 в	 Етапі	 1,	 для	 пришвидшення	 процесу	 заточування.	
Зробіть	близько	п’яти	пар	проходів	в	етапі	1,	повільно	протягуючи	лезо	почергово	в	лівому	
та	 правому	 пазах,	 після	 чого	 перевірте	 наявність	 задирка.	 Після	 утворення	 задирка	
переходьте	до	полірування	в	Етапі	2,	як	описано	вище.		

оПИс азІЙськИХ та  
ЄВроПеЙськИХ/аМерИканськИХ тИПІВ ножІВ

Європейські/американські	ножі,	як	правило,	мають	доволі	товстий	поперечний	перетин,	
порівняно	з	тоншими	сучасними	азійськими	лезами,	призначеними	для	менш	складних	
завдань	і	делікатного	різання.	У	продажу	існує	велике	різноманіття	ножів	обох	типів	і	деякі	
леза	європейського/американського	типу	є	доволі	тонкими,	натомість	деякі	ножі	азійського	
типу	мають	товстіший	поперечний	перетин	і	призначені	для	більш	важкої	роботи.

1. сучаснІ азІЙськІ ножІ 
Найпопулярніші	 леза	 азійського	 типу,	 приміром,	 тонкі	 і	
легкі	 ножі	 Santoku,	 Usaba	 та	 Nakiri,	 як	 правило,	 мають	
двосторонню	заточку	 (заточуються	обидва	боки	леза),	 як	
вказано	 на	 малюнку	 ліворуч.	 Також	 зустрічаються	 ножі	
Santoku	із	односторонньою	заточкою	леза	(№2	нижче).
Є	 також	 інший	 різновид	 ножів	 азійського	 типу	 з	
двосторонньою	 заточкою	 для	 нарізання	 твердих	
продуктів	-	Deba	та	Gyutou,	що	популярні	в	Азії.	Такі	ножі	
використовуються	для	нарізання	твердих	овочів,	м’яса,	для	
очищення	та	розділки	риби.	По	суті,	це	азійські	 кухарські	
ножі,	призначені	для	складних	задач.	Сюди	також	можна	
віднести	китайські	м’ясницькі	ножі.
2. традИцІЙнІ яПонськІ ножІ 
Традиційний	 японський	 ніж	 з	 односторонньою	 заточкою	
має	 широкий	 заводський	 скіс	 А	 вздовж	 одного	 з	 боків	
леза,	 над	маленькою	 гранню	 кромки	леза.	Японські	 ножі	
продаються	або	в	праворучній,	або	в	ліворучній	версії,	як	
показано	на	малюнку	ліворуч.	Широкий	заводський	скіс	А,	
як	правило,	плаский	і	нарізується	під	кутом	10°.	Найбільш	
популярний	 приклад	 такого	 типу	 леза	 –	 це	 ніж	 Сашимі,	
відомий	 також	 як	 Yanagi	 та	 Sujihiki,	 сконструйований,	 як	
указано	на	малюнку	ліворуч.	Це	довге	тонке	лезо	ідеальне	
для	 приготування	 дуже	 тонких	 шматків	 сирого	 тунця	 чи	
лосося.	Зворотна	сторона	такого	леза,	як	правило,	злегка	
опукла.	Маленька	одностороння	ріжуча	грань	з	кутом	від	
15°	до	20°	створюється	вздовж	фронтальної	сторони	такого	
типу	леза,	як	вказано	на	Малюнку	10.	Таким	чином,	кромці	
леза	 надається	 правильна	 геометрія.	 Ще	 одна	 більш	
мініатюрна	 ріжуча	 мікроскопічна	 грань,	 ледве	 помітна	
неозброєним	оком,	може	бути,	за	бажанням,	зроблена	на	
тильній	стороні	леза	для	збільшення	гостроти.		Малюнок	10	
показує	сильно	збільшений	поперечний	перетин	типового	
одностороннього	 японського	 ножа	 в	 тому	 варіанті,	 як	 він	
заточується	 на	 заводі.	Широкий	 заводський	 скіс	 А	 надає	
шматочкам	продукту,	що	нарізуються,	напрямок	зміщення	
–	від	леза	вбік.	
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3. еВроПеЙськІ /аМерИканськІ леза
Більшість	європейських	/	американських	ножів	(показаних	
на	малюнку	ліворуч),	мають	товстий	поперечний	перетин	
і	 призначені	 для	 роботи	 з	 жорсткими	 продуктами,	 що	
складно	 піддаються	нарізанню.	Однак	 ножі	 для	 чищення	
овочів,	філеювання	та	 інші	допоміжні	ножі	є	меншими	за	
розміром	 та	 мають	 більш	 тонкий	 поперечний	 перетин,	
що	 підходить	 для	 виконання	 завдань	 відповідно	 до	 їх	
призначення.	 Як	 правило,	 леза	 ножів	 європейського/
американського	 типу	 мають	 симетрично	 скошені	 грані	
(заточені	обидві	сторони	леза).		

рекоМендацІЇ
1.	 Завжди	видаляйте	залишки	продуктів,	їжі,	жиру	та	інших	матеріалів	з	ножа	

перед	тим,	як	заточувати	його.		Якщо	ніж	забруднено,	помийте	його	лезо	перед	
заточуванням	(див.	пораду		#6).

2.	 Під	час	заточування	докладайте	лише	легке	зусилля	–	достатнє	тільки	для	надійного	
контакту	леза	з	абразивним	диском.

3.	 Завжди	протягуйте	лезо	з	рекомендованою	швидкістю	і	рівномірно	по	всій	довжині.	
Ніколи	не	зупиняйте	і	не	переривайте	рух	леза,	доки	воно	торкається	абразивних	
дисків.

4.	 Ретельно	дотримуйтеся	деталізованої	процедури	для	кожного	типу	леза,	щоб	
отримати	найкращі	результати	і	подовжити	термін	життя	ваших	ножів.	Послідовність	
дій	є	особливо	важливою	для	при	заточуванні	традиційних	ножів	з	односторонньою	
заточкою.

Малюнок 9. Поперечний перетин типового 
азійського ножа заводського виробництва, 
збільшений у 50раз (праворучний).

Малюнок 11. зніміть кришку на нижній панелМалюнок 10. очистка дисків полірування.

Штифти  
фіксаціїВатна  

паличка

Пружина, що 
притискає 
ніж
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5.	 У	процесі	заточування	кромка	леза	ножа	має	розташовуватися	в	горизонтальному	
положенні	відносно	поверхні	столу.	При	заточуванні	леза	із	закругленим	кінчиком	
злегка	піднімайте	руків’я,	так,	щоб	відрізок	леза,	який	заточується,	лишався	
“паралельним”	до	площини	столу.

6.	 Періодично	рекомендується	очищати	поліруючі	диски	з	ультратонким	алмазним	
абразивом	Етапу	2.	Необхідність	у	цьому	може	стати	очевидною,	якщо	процес	
заточування	в	Етапі	2	почне	займати	значно	більше	часу.	Для	очищення	пружини,	що	
притискає	ніж,	позначено	№2	(див.	Малюнок	11).	Для	зняття	пружини	вставте	один	
палець	під	її	задню	частину	й	невеликим	зусиллям	потягніть	її	догори.	Утримуючі	
шипи	відпустять	і	звільнять	пружину.	Збережіть	і	не	загубіть	шипи.	Змастіть	ватну	
паличку	ізопропіловим	спиртом	і	прикладіть	її	до	диска,	як	вказано	на	Малюнку	11.	
Крутіть	диск	рукою,	тримаючи	ватну	паличку	і	торкаючись	нею	абразивної	поверхні	
кожного	диска.	Зробіть	декілька	обертів.	Поставте	на	місце	пластмасову	пружину	та	
шипи.	

7.	 Щоб	покращити	ваші	навички	роботи	з	Chef’sChoice®	Модель	316,	навчіться	
виявляти	задирок	на	кромці	леза	(як	написано	вище	на	стор.	5).	Попри	те,	що	
Ви	можете	добре	заточувати	і	без	використання	цієї	техніки,	це	є	найкращим	
і	найшвидшим	способом,	щоб	визначити,	чи	Ви	достатньо	заточили	лезо	на	
попередніх	кроках.	Це	допоможе	уникнути	переточування	та	щоразу	забезпечить	
Вас	ножами	неймовірної	гостроти.	Розрізання	томата	або	паперу	є	визнаним	
методом	перевірки	леза	на	гостроту.

8.		Деякі	сучасні	й	традиційні	азійські	ножі	виготовлені	із	кованої	багатошарової	
(дамаської)	сталі.	Ті	й	інші	слід	заточувати	згідно	з	даними	інструкціями	залежно	
лише	від	того,	чи	є	ніж	сучасним	(з	двосторонньою	заточкою)			чи	традиційним	(з	
односторонньою).

ПоВсякденне обслуГоВуВаняя
Рухомі	 частини,	 двигун,	 несучі	 поверхні	 й	 точильні	 поверхні	не	 потребують	 мастила.	
Немає	 потреби	 у	 воді	 для	 абразивів.	 Зовнішні	 поверхні	 точильного	 приладу	 можна	
протерти	вологою	ганчіркою.	Не	використовуйте	мийні	засоби	або	абразивні	матеріали.	
Раз	на	рік	або	за	потреби	Ви	можете	видаляти	металевий	пил,	що	накопичується	всередині	
приладу	після	численних	заточувань.	Вийміть	маленьку	прямокутну	пластикову	заглушку	
(Малюнок	 12),	 яка	 закриває	 отвір	 у	 нижній	 панелі	 пристрою.	 Ви	 знайдете	 металеві	
частинки	 на	 магніті,	 що	 прилаштований	 під	 заглушкою.	 Почистіть	 магніт	 туалетним	
папером	або	зубною	щіткою	від	цього	бруду	і	вставте	заглушку	на	місце.	Якщо	утворилася	
більша	кількість	металевого	чи	іншого	бруду,	Ви	можете	витрусити	будь-які	залишки	бруду	
через	отвір	на	дні	приладу,	коли	заглушку	знято.	Після	чищення	надійно	вставте	заглушку	
з	магнітом	на	місце.

серВІс
У	 разі	 необхідності	 постгарантійного	 обслуговування	 відправте	 свій	 прилад	 до	 заводу-
виробника	EdgeCraft,	де	Вам	оцінять	вартість	ремонту	до	його	проведення.	Для	клієнтів	
за	 межами	 США:	 будь	 ласка,	 зверніться	 до	 продавця	 або	 офіційного	 національного	
дистриб’ютора.	
Будь	ласка,	укажіть	свою	зворотну	адресу,	номер	телефону	в	денний	час	і	короткий	опис	
проблеми	або	пошкодження	на	окремому	аркуші	всередині	коробки.	Збережіть	квитанцію	
з	 транспортування	 вантажів	 як	 доказ	 відвантаження	 і	 в	 якості	 захисту	 від	 втрати	 при	
транспортуванні.
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Зібрано	в	США	 	 www.chefschoice.com
Цей	продукт	захищено	одним	або	декількома	патентами	EdgeCraft	та/або	очікується	
отримання	додаткових	патентів,	як	указано	на	товарі.	Chef’sChoice®,	EdgeCraft®,	 
Diamond	Hone®	і	загальний	дизайн	цього	продукту	є	зареєстрованими	торговими	
марками	корпорації	EdgeCraft,	Avondale,	PA.
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