
MODEL 500 InstructIOns

 Diamond Hone® Sharpener

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.
2. To protect against electrical hazards, do not immerse the ScissorPro® in water or  

other liquid.
3. Make sure only clean scissor blades are inserted in the ScissorPro®.
4. Unplug from outlet when not in use, before putting on or taking off parts and  

before cleaning.
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 may return your sharpener to EdgeCraft’s factory for service where 

the cost of repair or electrical or mechanical adjustment can be estimated. If 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 ScissorPro® Model 500 is designed to sharpen kitchen, household, sewing and arts 
and crafts scissors. Do not attempt to sharpen pinking shears, serrated blades or knives. 
Do not attempt to sharpen any scissor blades 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 the ScissorPro® should always be on a level, stable  

countertop or table.
12. WARNING: SCISSORS PROPERLY SHARPENED ON YOUR ScissorPro® 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. Close supervision is necessary when any appliance is used by or near children.
15. Do not use honing oils, water or any other lubricant with the ScissorPro®. 
16. For household use only.

17. SAVE THESE INSTRUCTIONS.
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CongratulatIonS
You are the owner of the world’s finest scissors sharpener designed to permit everyone to sharpen 
scissors to professional standards, simply and easily. The ScissorPro® will put an incredibly sharp 
edge on your kitchen, household, sewing and arts and crafts scissors. It is important to completely 
read this booklet to optimize your sharpening results. 
ScissorPro® owes much of its uniqueness to its precision magnetic guides, designed to hold the 
scissors blade securely at a precise angle against the specially contoured, Omni-Curve™ rotating 
diamond abrasive disks. These guides (see Figures 1 and 2) incorporate a unique hold-down spring 
mechanism and, in combination with the magnets, comprise the unique Magne-Flex™ scissors hold-
down system. Before sharpening your first scissors it is important to read the following section: 
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Figure 2. Magnets control the blade angle 
and keep scissors in contact with diamond 
abrasive disk. 
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Figure 3. Typical scissors.
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Figure 1. ScissorPro® Model 500.
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Important InformatIon
1. WARNING: EVEN THOUGH ALL SCISSORS MAY APPEAR TO BE SIMILAR, THERE ARE  

MAJOR DIFFERENCES AMONG THEM THAT MUST BE UNDERSTOOD BEFORE YOU USE THIS  
SHARPENER. THE ScissorPro® WILL SHARPEN MOST, BUT NOT ALL TYPES OF SCISSORS. DO 
NOT ATTEMPT TO SHARPEN HAIR STYLING SCISSORS, PINkING SHEARS, MANICURE  
SCISSORS, SERRATED BLADES, TIN SNIPS, SCISSORS GREATER THAN 12” IN LENGTH OR 
ANY BLADE THAT DOES NOT FIT READILY IN THE SHARPENING POSITION. 

 ScissorPro® will sharpen most other blades, including those of knife-edge scissors, as  
described later. It is essential that you follow the instructions to optimize your results.

2. Obviously, all scissors have two blades, Not so obvious is that often these blades are very  
different. When you cut with scissors, one blade (the anvil blade) is below the material, and 
the other blade (the cutter blade) is above the material, as shown in Figure 4. With certain 
scissors, the blade on top of the material (the cutter blade) does most of the cutting. 

 There are several ways to distinguish the cutter and anvil blades. Referring to Figures 3 and 
4, note the cutter blade usually has the oblong finger-hold and a more rounded tip. The anvil 
blade has a more pointed tip and a round finger hold. 

3. It is important to be able to identify the special knife-edge type scissors. They have a cutter 
blade factory sharpened at a very low angle to form a knife like edge that is extremely sharp. 
THE kNIFE-EDGE BLADE MUST BE SHARPENED ONLY WITH THE kNIFE-EDGE ACCESSORY 
SUPPLIED WITH EACH ScissorPro®. With these scissors, the knife-edge cutter blade does  
virtually all the cutting. When sharpening this type of scissors, only the knife-edge cutter 
blade needs to be sharpened. If you have any doubt about whether you have this type of 
scissors, ask your nearest fabric or sewing center to help you identify these special blades 
before you sharpen them.  
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Figure 5. Carefully feel for a burr along the 
entire back of the blade. Note arrow for 
direction of finger movement when in contact 
with blade. 

Figure 4. Typical position of the Cutter Blade 
and Anvil Blade. 

Cutter Blade

Anvil Blade



4. During the sharpening process, you will be asked to feel for a burr on the scissors blade  
in order to know when sharpening is complete. It is essential that you understand how this 
is done.

 Feeling for a burr involves running your finger carefully across (NOT ALONG) the back of the 
blade as shown in Figure 5. A burr is a microscopic protrusion of metal produced during the 
sharpening process under the edges of the blade that can be felt but is not always visible. It 
will feel rough and jagged compared to the smooth finish of the back of the blade. 

5. Your ScissorPro® will sharpen either right hand or left hand scissors without any need to  
disassemble them. If you are left handed, you probably have purchased left hand scissors.  
To sharpen right hand scissors, turn the sharpener so you face the switch side of the  
ScissorPro® (see Figure 6). To sharpen left hand scissors, you should face the opposite side 
of the sharpener (see Figure 7). From this point onward, these instructions are written as they 
apply to right hand scissors. 

6. Before you turn on your ScissorPro®, take a minute to get the feel of the Magne-Flex™  
hold-down system and to learn how to insert a blade into the sharpener. Select a blade and 
insert it—cutting edge first—under the fingers of the hold-down spring of the FINE sharpen-
ing slot using the grip shown in Figure 6. If inserted correctly, the blade being sharpened is 
the top blade, and the free blade will be hanging below the blade being sharpened.

 Practice inserting the scissors blade under the hold-down spring, as close to the scissors 
pivot as feels comfortable and pulling the blade smoothly toward you. Feel the effect of the 
magnet and hold-down spring as they establish the sharpening angle for you. Light pressure 
is required to slide the blade down the magnet slope and underneath the hold-down spring 
as the blade approaches the diamond sharpening disk. Allow the Magne-Flex™ hold-down  
system to control the sharpening angle for you. It is also important to prevent the free blade 
(that is the one not being sharpened) from hitting the sharpener in a way that might influence 
the sharpening angle. It is convenient to stabilize the free blade using your forefinger and 
thumb as shown in Figure 6. Turn over the scissors and repeat with the other blade.

7. Generally, most scissors can be sharpened by using only the FINE stage (Figure 1). The highly 
efficient diamond abrasive used in the ScissorPro® will quickly develop a superbly sharp 
edge. The COARSE stage sharpens at a larger angle using somewhat large diamonds.
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Figure 7. Suggested hold for left hand scissors. Figure 6. Suggested hold for right hand scissors. 



SharpenIng proCedureS
general proCedure
Read this before starting to sharpen. 

Either blade may be sharpened first. You will find when sharpening correctly that the blade you 
are sharpening always ends up to be the top blade. The free blade always hangs freely below the 
blade being sharpened. In any sharpening stage you should lay the back of the blade on the magnet 
surface as close to the pivot of the scissors as feels comfortable. Then, slide the scissors blade—
cutting edge first—under the hold-down spring using slight thumb pressure as shown in Figure 8.

Make sure that you allow the hold-down mechanism to control the sharpening angle for you. 
Continue moving the scissors blade into the hold-down slot until gentle contact is made with the 
rotating diamond disk. Upon contact, you should pull the scissors promptly but slowly and evenly 
toward you, keeping the blade in contact with the diamond disk all the way to the tip of the blade. 
Each sharpening stroke should take 1-2 seconds for a 6” scissors. Longer scissors require more 
time; for example, 3-4 seconds for a 10” scissors. It is convenient to complete all sharpening steps 
on one blade before beginning to sharpen the second. Proceed as follows:

for Standard SCISSorS
(Note: for knife-edge scissors blades use only the special procedure on page 7). 

Press switch to “ON”. 

Step 1—Fine Stage
Always start with the FINE stage. Use the General Procedure outlined above; select one blade and 
pull it through that slot three (3) times. 
a. If a uniform burr is felt (see item 4, page 4) along the entire back of the blade, give the blade 

one (1) faster pull (1 second per pass) to reduce the size of the burr. Proceed to Cleaning step 
below. You are now finished with this blade and you can start sharpening the next blade. 

b. If no burr is felt proceed to Step 2 below.

Step 2—Coarse Stage
Following the General Procedure, pull the blade through the COARSE stage (Figure 9) 4-5 times and 
check for a burr. With some blades it may take 10-15 strokes to develop a burr along the entire 
blade length. When a burr has developed, give one last fast pull (1 second) and then repeat Step 
1 in the FINE stage. 

CleanIng
After each blade is sharpened, clean the blade with a soft cloth of folded paper towel. CAUTION: 
the blade and burrs are now very sharp. Then slowly close the scissors, which will cut off the burr. 
Then clean off with the cloth any burr fragments that may remain. 
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for KnIfe-edge SCISSorS
knife-edge scissors, designed particularly for cutting heavy fabric layers, have one or both blades 
capable of cutting like a knife. Commonly, only the cutter blade of this type scissors has the knife 
edge. When that is the case, and you can properly identify and sharpen that blade, sharpening the 
other (anvil) blade is optional or even unnecessary. Only the knife-edge scissors blade is sharpened 
by this special procedure. If you elect to sharpen the anvil blade, use the standard sharpening 
procedure described above. Do not confuse these blades. 

Proceed as follows:
a. Insert the knife-Edge Scissors Accessory to the FINE Stage.
b. Press switch to “ON”.
c. Using the general procedure, pull the blade through the slot two (2) times. 
 -  If a burr is felt along the entire back of the blade, sharpening is complete. Then clean the 

scissors as described above. 
 -  If no burr exists, make 2-3 additional stroke. If a burr still has not developed, then this is not 

a knife-edge blade. 
d. Remove the knife-Edge Scissors Accessory and proceed to sharpen this blade as with  

standard scissors. 
e. Never store the ScissorPro® with the knife-Edge Scissors Accessory positioned in the  

Magne-Flex™ guide. Always remove and store the accessory in a safe place when not in use.

SuggeStIonS
Your ScissorPro® Diamond Hone® Scissors Sharpener Model 500 is designed to produce scissor 
edges that are like new, quickly and easily. To ensure you get the very best scissor edges every 
time, we suggest: 
1. Loosen your grip on the scissors and use your thumb to advance the blade gently against the 

rotating disk. Never apply excessive pressure when the blade is against the diamond disk. 
2. Make sure the loose blade does not interfere with alignment of the blade being sharpened.
3. Pull the blade through the sharpening slots with an even and continuous motion. Do not stop 

the motion. Be sure to make fast pulls after sharpening in each stage. This minimizes the burr. 
4. On each stroke, start at the pivot and pull the scissors handle as necessary to maintain the blade 

in contact with the diamond disk as the curved section of the blade is pulled through the slot. 
5. It is essential to learn how to feel for the burr. This is the best indication sharpening in a given 

stage is complete. Make certain the burr has formed along the entire blade… from pivot to tip. 
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Figure 9. Coarse Stage. Figure 8. Start with the “Fine” Honing Stage. 



6. With poultry shears, you need to sharpe only the smooth convex blade. The concave (usually 
serrated) blade will not need sharpening. 

7. Do not attempt to sharpen serrated blades. However, where only one blade is serrated, the 
other can be sharpened using the procedure for standard scissors. Look carefully for  
serrations. They can be very small and difficult to see.

8. Scissors Adjustment: All “professional” scissors and many other scissors have a screw  
tensioner at the pivot. The performance of your scissors and your scissors life may be 
improved by adjusting this pivot to establish and maintain a smooth edge contact when you 
close the scissors. Proper adjustment is determined by opening scissors to 50% of blade 
length, then tightening until blade looseness is just barely removed. It is important that the 
pivot not be overtightened. (If you are uncomfortable with this adjustment—seek assistance.)

normal maIntenanCe of the Scissorpro®

No lubrication is required for any moving parts, motor bearing surfaces or sharpening surfaces. 
Your sharpener may be cleaned by carefully wiping with a damp cloth. Do not use detergents  
or abrasives. 

To clean metal dust that may accumulate in the sharpening section, simply remove the circular 
plastic plug that is located on the underneath side of the sharpener. Shake out the metal dust and 
replace plug. Do this once every eighteen months for normal use or more often with heavy use. 

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. 

Please include your return address, daytime telephone number and a brief description of the  
problem or damage to the sharpener on a separate sheet inside the box. Retain a shipping receipt 
as protection against loss in shipment. 
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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®, Diamond Hone®, ScissorPro® and the overall design of this product are registered 
trademarks of EdgeCraft Corporation, Avondale, PA.
Conforms to UL Std. 982 Certified to CAN/CSA Std. C22.2  No. 1335.1
 Certified to EN 60335-1, EN 60335-2, EN 55014-1+A1, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3
© EdgeCraft Corporation 2016 Printed in China.
J16  C158961

EdgeCraft Corporation
825 Southwood Road, Avondale, PA 19311 U.S.A.

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

Send your sharpener (insured and postage prepaid) to: 



MODEL 500 ІнструкцІї

 Алмазна точилка для ножиць  
ScissorPro® Diamond Hone®

Прочитайте ці інструкції перед використанням приладу. 
Для отримання найкращих результатів важливо  

дотримувати даних інструкцій.

© 2016 EdgeCraft Corp.
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ВАЖЛИВІ ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ
Під час користування електричними приладами необхідно завжди дотримувати 
основних правил безпеки, а саме: 
1.	 Прочитайте	всі	інструкції.
2.	 Щоб	убезпечити	себе	від	ураження	електричним	струмом,	не	занурюйте	ScissorPro®	у	воду	

чи	іншу	рідину.
3.	 Перевірте,	чи	є	чистими	леза	ножиць,	які	ви	вставлятимете	до	ScissorPro®.
4.	 Вимикайте	вилку	електроживлення,	коли	не	користуєтеся	приладом,	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,	де	буде	оцінена	вартість	усунення	пошкоджень.	Якщо	у	пристрої	є	пошкодження	
електричного	шнура,	його	заміна	має	здійснюватися	в	сервісному	центрі,	призначеному	
дистриб’ютором	Chef’sChoice®	або	в	іншому	спеціалізованому	сервісі,	щоб	уникнути	
небезпеки	електричного	ураження.

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

7.	 УВАГА!	Спроби	самостійного	ремонту	приладу	можуть	призвести	до	аварії	та	травм.	
Забороняється	модифіковувати	прилад	або	його	деталі	жодним	способом.

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

9.	 Точилка	ScissorPro®	Модель	500	призначена	для	заточування	більшості	кухонних,	
господарських,	швацьких,	декоративних	та	ремісницьких	ножиць.	Не	намагайтеся	з	її	
допомогою	заточувати	фестонні	ножиці,	зубчаті	леза	або	ножі.	Не	намагайтеся	заточувати	
лезо	ножиць,	яке	не	поміщається	вільно	в	пазах	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»,	точильний	пристрій	ScissorPro®	завжди	має	
бути	розташованим	на	стійкій	горизонтальній	поверхні	прилавка	або	стола.

12.	 УВАГА!	НОЖИЦІ,	ЗАТОЧЕНІ	НАЛЕЖНИМ	ЧИНОМ	ЗА	ДОПОМОГОЮ	ВАШОГО	 
SCISSORPRO®,	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	

пильний	нагляд.
15.	 Не	використовуйте	з	ScissorPro®	мастила	для	заточування,	воду	чи	будь-який	інший	лубрикант.
16.	 Прилад	призначений	тільки	для	побутового	використання.

17. ЗБЕРЕЖІТЬ ЦІ ІНСТРУКЦІЇ.
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ВІТАЄМО!
Ви	стали	власником	найкращої	у	світі	точилки	для	ножиць,	розробленої	для	того,	щоб	кожен	
зміг	просто	й	легко	заточити	ножиці	відповідно	професійних	стандартів.	Точилка	для	ножиць	 
ScissorPro®	 зробить	 леза	 ваших	 кухонних,	 господарських,	 швацьких,	 декоративних	 та	
ремісницьких	 ножиць	 неймовірно	 гострими.	 Для	 отримання	 найкращих	 результатів	 важливо	
повністю	прочитати	цю	брошуру.
Точилка	 для	 ножиць	 ScissorPro®	 своєю	 унікальністю	 багато	 в	 чому	 зобов’язана	 магнітним	
направляючим,	 призначеним	 для	 надійного	 утримання	 леза	 ножиць	 під	 точним	 кутом	 до	
спеціально	 профільованих	 алмазних	 абразивних	 дисків	 Omnicurve™.	 Ці	 направляючі	 (див.	
Малюнки	1	 і	 2)	включають	у	себе	унікальний	пружинний	механізм	та	сполучену	 з	магнітами	
унікальну	систему	притискання	ножиць	Магне-Flex™.	Перед	тим	як	точити	свої	перші	ножиці,	
важливо	прочитати	наступний	розділ:
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Малюнок 2: Магніти контролюють кут леза 
і тримають ножиці в контакті з алмазними 
абразивними дисками.

Алмазні диски 
Omni Curve™Магніт

Малюнок 3: типові ножиці.

кромка 
ріжучого 
леза

кромка  
упорного леза

нижня частина леза
кінчик

стрижень

Верхня частина 
леза

Малюнок 1: точилка для ножиць ScissorPro® Модель500.

Пластикові притискні пружиниПластикові притискні пружини

ВкЛ/ВИкЛ 
перемикач

Алмазні абразиви 
Етапу “тонкої” 
заточки

Алмазні абразиви 
Етапу “Грубої” 
заточки

Магнітна поверхня
Магнітна 

поверхня

Магнітні направляючі Magne-Flex™



ВАЖЛИВА ІНФОРМАЦІЯ
1.	 ПОПЕРЕДЖЕННЯ:	ПОПРИ	ТЕ,	ЩО	ВСІ	НОЖИЦІ	МОЖУТЬ	ЗДАВАТИСЯ	СХОЖИМИ,	

ІСНУЮТЬ	ЗНАЧНІ	ВІДМІННОСТІ	МІЖ	НИМИ,	ЯКІ	СЛІД	РОЗУМІТИ	ПЕРЕД	ТИМ,	ЯК	
ЗАСТОСОВУВАТИ	ДАНУ	ТОЧИЛКУ.	ТОЧИЛКА	SCISSORPRO®	ЗАГОСТРИТЬ	БІЛЬШІСТЬ,	
АЛЕ	НЕ	ВСІ	ВИДИ	НОЖИЦЬ.	НЕ	НАМАГАЙТЕСЯ	ЗАТОЧУВАТИ	НОЖИЦІ	ДЛЯ	СТАЙЛІНГУ	
ВОЛОССЯ,	ФЕСТОННІ	НОЖИЦІ,	МАНІКЮРНІ	НОЖИЦІ,	ЗУБЧАТІ	НОЖИЦІ,	НОЖИЦІ	
ПО	МЕТАЛУ,	НОЖИЦІ	ЗАВДОВЖКИ	ПОНАД	12	ДЮЙМІВ	АБО	БУДЬ-ЯКІ	ЛЕЗА,	ЩО	НЕ	
ВМІЩУЮТЬСЯ	ЛЕГКО	В	ТОЧИЛЬНИЙ	ПАЗ.

	 Точилка	для	ножиць	ScissorPro®	загострить	більшість	різних	лез,	у	тому	числі	ножиці	з	
ножовими	лезами,	як	описано	нижче.	Щоб	оптимізувати	результати,	важливо	дотримувати	
інструкцій.

2.	 Очевидно,	що	всі	ножиці	мають	два	леза.	Не	так	очевидно,	що	ці	леза	часто	є	дуже	різними.	
При	розрізанні	ножицями	одне	лезо	(упорне	лезо)	знаходиться	нижче	матеріалу,	а	інше	лезо	
(ріжуче	лезо)	знаходиться	над	матеріалом,	як	показано	на	Малюнку	4.	При	використанні	деяких	
ножиць,	лезо	на	верхній	частині	матеріалу	(ріжуче	лезо)	робить	більшу	частину	розрізання.	

	 Є	кілька	способів,	щоб	відрізнити	ріжуче	й	упорне	леза.	Згідно	з	Малюнками	3	і	4,	зверніть	
увагу,	що	ріжуче	лезо	зазвичай	має	видовжене	кільце	для	пальців	і	більш	заокруглений	кінчик.	
Упорне	лезо	має	більш	гострий	кінчик	і	круглий	отвір	для	пальця.

3.	 Важливо	бути	в	змозі	ідентифікувати	ножиці	зі	спеціалізованим	лезом	ножеподібного	типу.	
Таке	ріжуче	лезо	має	заводську	заточку	під	дуже	малим	кутом	задля	формування	леза	із	
надзвичайно	гострою	кромкою.	НОЖЕПОДІБНЕ	ЛЕЗО	МАЄ	ЗАТОЧУВАТИСЬ	ТІЛЬКИ	З	
ДОПОМОГОЮ	АКСЕСУАРА,	ЩО	ПРОДАЄТЬСЯ	РАЗОМ	ІЗ	ТОЧИЛКОЮ	SCISSORPRO®. 
З	такими	ножицями	ріжуче	лезо	робить	практично	весь	надріз.	При	заточуванні	цього	типу	
ножиць	потрібно	заточувати	тільки	ріжуче	лезо.	Якщо	у	вас	є	якісь	сумніви		щодо	того,	чи	ви	
маєте	справу	з	цим	типом	ножиць,	зверніться	до	найближчої	фабрики	або	швейного	центру	за	
допомогою,	щоб	ідентифікувати	ці	спеціальні	леза,	перш	ніж	заточувати	їх.

4

Малюнок 5: Обережно відчуйте, чи є 
задирок по всій задній частині леза. 
Зверніть увагу на стрілку напрямку руху 
пальця при контакті з лезом.

Малюнок 4: типове положення ріжучого 
леза і упорного леза.

ріжуче лезо

упорне  
лезо



4.	 Під	час	процесу	заточування	вам	буде	потрібно	відчути	на	лезі	ножиць	задирок,	щоб	визначити,	
чи	є	заточування	завершеним.	Важливо,	щоб	ви	зрозуміли,	як	це	робиться.

	 Для	того,	щоб	відчути	задирок,	обережно	проведіть	пальцем	упоперек	(НЕ	ВЗДОВЖ)	задньої	
частини	леза,	як	показано	на	Малюнку	5.	Задирок	є	мікроскопічним	випинанням	металу,	що	
утворюється	в	процесі	заточки	на	кромці	леза,	яке	можна	відчути,	але	не	завжди	побачити.	Він	
відчуватиметься	як	щось	грубе	і	зазубрене	в	порівнянні	з	гладким	краєм	задньої	частини	леза.

5.	 Ваша	точилка	ScissorPro®	загострить	і	праворучні,	і	ліворучні	ножиці,	без	необхідності	їх	
розбирати.	Якщо	ви	шульга	(лівша),	ви,	ймовірно,	придбали	ліворучні	ножиці.	Для	того,	щоб	
заточити	праворучні	ножиці,	поверніть	точилку	ScissorPro®	стороною	з	перемикачем	живлення	
до	себе.	(Див.	Малюнок	6).	Для	того,	щоб	загострити	ліворучні	ножиці,	ви	повинні	дивитися	
на	протилежну	сторону	точилки	(Малюнок	7).	З	цього	моменту	інструкції	написані,	як	вони	
застосовуються	до	праворучних	ножиць.

6. До того, як ви ввімкнете вашу Scissor Pro®,	знайдіть	хвилинку,	щоб	отримати	відчуття	системи	
притискання	Magne-Flex	™	і	навчитися	вставляти	лезо	в	точилку.	Виберіть	лезо	і	вставте	
його	–	спершу	ріжуче	лезо	–	під	навідник	притискної	пружини	в	Етапі	ТОНКОЇ	ЗАТОЧКИ,	
використовуючи	хват	руків’я,	як	на	Малюнку	6.	Якщо	вставити	правильно,	то	лезо,	яке	
заточується,	буде	верхнім	лезом,	а	вільне	лезо	висітиме	нижче	леза,	яке	заточується.

	 Потренуйтесь	вставляти	леза	ножиць	під	притискні	пружини	якомога	ближче	до	поворотного	
стрижня	ножиць,	зручно	і	плавно	протягуючи	лезо	в	напрямку	до	себе.	Відчуйте	дію	магніту	і	
притискної	пружини,	як	вони	встановлюють	для	вас	кут	заточки.

	 Тиск	на	лезо	має	бути	легким,	щоб	при	наближенні	леза	до	алмазного	точильного	диску	воно	
змогло	ковзати	вниз	по	схилу	магніту	під	притискну	пружину.	Дозвольте	притискній	системі	
Magne-Flex	™	управляти	кутом	заточки	замість	вас.	При	цьому	важливо	запобігти	удару	
вільного	леза	(того,	що	не	заточується)	по	точилці,		оскільки	це	може	вплинути	на	кут	заточки.	
Стабілізувати	вільне	лезо	зручно	за	допомогою	вказівного	і	великого	пальців,	як	показано	на	
Малюнку	6.	Переверніть	ножиці	і	повторіть	дію	з	іншим	лезом.

7.	 Як	правило,	більшість	ножиць	можуть	бути	заточені	з	використанням	тільки	етапу	ТОНКОЇ	
ЗАТОЧКИ.	Високоефективний	алмазний	абразив,	що	використовується	в	точилці	ScissorPro®,	
швидко	утворить	чудове	гостре	лезо.	Етап	ГРУБОЇ	ЗАТОЧКИ	заточує	під	більшим	кутом,	
використовуючи	дещо	більші	алмази.
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Малюнок 7: спосіб утримання ліворучних 
ножиць.

Малюнок 6: спосіб утримання 
праворучних ножиць.



ПРОЦЕДУРИ ЗАТОЧУВАННЯ 
ЗАГАЛЬНА ПРОЦЕДУРА
Прочитайте	це,	перш	ніж	почати	заточування.
Будь-яке	 лезо	 може	 бути	 заточеним	 першим.	 При	 правильному	 заточуванні	 лезо,	 яке	 ви	
заточуєте,	 завжди	 опиняється	 	 зверху.	 Вільне	 лезо	 завжди	 вільно	 висить	 нижче	 леза,	 що	
заточується.	 На	 будь-якому	 етапі	 заточування	 ви	 повинні	 покласти	 нижню	 частину	 леза	 на	
поверхню	магніту	якомога	ближче	до	поворотного	стрижня	ножиць,	так,	щоб	було	зручно.	Потім	
посуньте	лезо	ножиць	—	починаючи	з	ріжучого	леза	—	під	притискну	пружину,	здійснюючи	легке	
натискання	великим	пальцем,	як	показано	на	Малюнку	8.
Переконайтеся,	що	ви	даєте можливість притискному механізму встановлювати для вас кут 
заточування.	Продовжуйте	рухати	лезо	ножиць	у	паз	до	помірного	контакту	з	алмазним	диском,	
що	обертається.	При	контакті		ви	повинні	негайно,	але	повільно	й	рівномірно	протягувати	ножиці	
в	напрямку	до	себе,	тримаючи	лезо	в	контакті	з	алмазним	диском	аж	до	кінчика	леза.	Кожна	
протяжка	має	зайняти	1-2	секунди	для	ножиць	завдовжки	6”	дюймів.	Довші	ножиці	вимагають	
більше	часу;	приміром,	3-4	секунди	для	10”	ножиць.	Буде	зручно,	якщо	завершити	всі	кроки	із	
заточування	першого	леза,	перш	ніж	почати	заточування	другого.	Виконайте	наступні	дії:

ДЛЯ СТАНДАРТНИХ НОЖИЦЬ
(ПРИМІТКА:	Для	ножиць	 із	ножовими	лезами	застосовувати	тільки	спеціальну	процедуру	на	
сторінці	7).
Увімкніть	перемикач	в	положення	“ON”.
Крок 1 — ЕТАП ТОНКОЇ (мілкозернистої) ЗАТОЧКИ
Завжди	 починайте	 з	 Етапу	 ТОНКОЇ	 ЗАТОЧКИ.	 За	 вищенаведеною	Загальною	Процедурою;	
виберіть	одне	лезо	і	протягніть	його	тричі	(3)	через	паз.
a.	 Якщо	вздовж	всієї	задньої	частини	леза	відчувається	однорідний	задирок	(див.	пункт	4,	стор.	

4),	то	зробіть	лезом	одне	(1)	швидке	протягування	(1	секунда	за	один	прохід),	щоб	зменшити	
розмір	задирка.	Перейдіть	до	кроку	Очищення,	що	нижче.	Тепер	ви	закінчили	з	цим	лезом	і	
можете	почати	заточування	наступного.

b.	 Якщо	задирка	не	відчувається,	перейдіть	до	кроку	2,	що	нижче.

Крок 2 — ЕТАП ГРУБОЇ (крупнозернистої) ЗАТОЧКИ 
Дотримуючи	загальної	процедури,	протягніть	ніж	через	етап	ГРУБОЇ	ЗАТОЧКИ	(Малюнок	9)	4-5	
разів	і	перевірте	наявність	задирка.	З	деякими	лезами	може	знадобитися	10-15	протяжок,	щоб	
утворити	задирок	по	всій	довжині	леза.	Коли	задирок	утворено,	зробіть	одну	останню	швидку	
протяжку	(1	секунда),	а	потім	повторіть	Крок	1	на	Етапі	ТОНКОЇ	ЗАТОЧКИ.

ОЧИЩЕННЯ
Після	того,	як	кожне	лезо	загострене,	очистіть	лезо	м’якою	тканиною	або	складеним	паперовим	
рушником.	УВАГА:	 тепер	 лезо	 і	 задирки	 дуже	 гострі.	 Потім	 повільно	 закрийте	 ножиці,	 щоб	
відрізати	задирок.	Потім	зчистіть	тканиною	будь-які	фрагменти	задирка,	які	могли	залишитися. 

ДЛЯ НОЖИЦЬ З НОЖЕПОДІБНИМИ ЛЕЗАМИ 
Ножиці	 з	 Ножеподібними	 лезами	 призначені	 для	 різання	 особливо	 твердих	 шарів	 тканини,	
мають	одне	або	обидва	леза,	здатні	різати	як	ніж.	Як	правило,	тільки	ріжуче	лезо	цього	типу	
ножиць	має	ріжучу	кромку.	Коли	це	так,	і	ви	можете	правильно	визначити	і	загострити	таке	лезо,	
заточування	іншого	(упорного)	леза	є	необов’язковим	або	навіть	непотрібним.	Лише лезо таких 
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ножиць є заточеним за даною спеціальною процедурою.	Якщо	ви	вирішили	загострити	упорне	
лезо,	використовуйте	стандартну	процедуру,	описану	вище.	Не	слід	плутати	ці	леза.	
Виконайте	наступні	дії:
Вставте Аксесуар для Ножиць з ножеподібними лезами у паз ТОНКОЇ ЗАТОЧКИ.
Натисніть	перемикач	в	положення	“ON”.
Використовуючи	загальну	процедуру,	протягніть	лезо	через	паз	два	(2)	рази.
а.	 Якщо	задирок	відчувається	по	всій	нижній	частині	леза,	то	заточування	завершено.
	 Проведіть	очищення	ножиць,	як	описано	вище.
b.	 Якщо	задирка	немає,	зробіть	2-3	додаткових	протяжки.	Якщо	задирок	так	і	не	було	утворено,	

значить,	це	не	ножеподібне	лезо.
 Приберіть аксесуар для ножеподібних лез	і	перейдіть	до	заточування	цього	леза		за	

процедурою	стандартних	ножиць.
с.	 Ніколи	не	зберігайте	точилку	ScissorPro®	з	аксесуаром,	розташованим	на	направляючих	Magne-

Flex™.	Завжди	знімайте	і	зберігайте	аксесуар	у	безпечному	місці,	коли	він	не	використовується.

РЕКОМЕНДАЦІЇ
Ваша	 точилка	 для	 ножиць	 з	 алмазним	 абразивом	 ScissorPro®	 Diamond	 Hone®	 Модель	 500	
призначена,	 щоб	швидко	 і	 просто	 створювати	 на	 ножицях	 ріжучу	 кромку,	 немов	 нову.	Щоб	
пересвідчитися	в	тому,	що	ви	щоразу	отримаєте	найкращі	леза	ножиць,	ми	рекомендуємо:
1.	 Послабте	хват	рукою	на	ножицях	і	застосовуйте	свій	великий	палець,	щоб	м’яко	просунути	лезо	

щодо	диска,	який	обертається.	Ніколи	не	завдавайте	надмірного	тиску,	коли	лезо	є	навпроти	
алмазного	диска.

2.	 Подбайте	про	те,	щоб	вільне	лезо	не	заважало	правильно	розташувати	лезо,	яке	
заточуватиметься.

3.	 Протягуйте	лезо	через	заточувальні	пази	рівномірно	і	без	перерв,	не	зупиняючи	рух.	
	 Після	заточування	на	кожній	стадії	не	забувайте	робити	швидкі	протяжки.	Це	мінімізує	задирки.
4.	 Кожне	протягування	починайте	від	стрижня	ножиць	і	тягніть	за	руків’я	ножиць	таким	чином,	щоб	

підтримувати	лезо	в	необхідному	контакті	з	алмазним	диском,	коли	закруглена	частина	леза	
протягується	через	паз.

5.	 Важливо	навчитися	відчувати	наявність	задирка.	Це	найкращий	критерій	того,	що	заточування	
в	конкретному	етапі	є	завершеним.	Переконайтеся,	що	задирок	сформовано	вздовж	усього	
леза…	від	стрижня	до	кінчика.

6.	 Працюючи	з	ножицями	для	птахів,	необхідно	заточувати	лише	гладке	випукле	лезо.	Увігнуте	
(зазвичай	зубчате)	лезо	не	потребуватиме	заточування.
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Малюнок 9: Етап Грубої заточки.Малюнок 8: Почніть з Етапу “тонкої” 
заточки.



7.	 Не	намагайтеся	заточити	зубчаті	леза.	Проте,	якщо	на	ножицях	лише	одне	лезо	є	зубчатим,	
то	інше	можна	заточити	за	допомогою	процедури	для	стандартних	ножиць.	Дивіться	уважно	за	
зубчиками.	Вони	бувають	дуже	маленькими	і	їх	важко	побачити.

8.	 Регулювання	Ножиць:	Всі	“професійні”	ножиці	і	багато	інших	ножиць	мають	натяжний	шуруп	на	
поворотному	стрижні.	Продуктивність	ваших	ножиць	і	їх	термін	служби	можуть	бути	поліпшені	
шляхом	регулювання	цього	шурупа,	так	щоб	встановити	і	підтримувати	рівний	контакт	кромок	
при	закритті	ножиць.	Правильне	регулювання	визначається	шляхом	відкриття	ножиць	на	
50%	від	довжини	леза,	а	потім	підтягуючи	шуруп	майже	до	відсутності	люфту	леза.	Важливо,	
щоб	стрижень	не	було	перетягнуто.		(Якщо	ви	не	вмієте	регулювати	ножиці	—	зверніться	за	
допомогою).

ПОВСЯКДЕННЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ  
ТОЧИЛКИ SCISSORPRO®

Рухомі	 частини,	 двигун,	 несучі	 поверхні	 й	 точильні	 поверхні	НЕ	 потребують	мастила.	 Вашу	
точилку	можна	почистити,	ретельно	витираючи	вологою	ганчіркою.	Не	використовуйте	мийні	
засоби	або	абразивні	матеріали
Щоб	видалити	металевий	пил,	що	накопичуватиметься	в	 секції	 для	 заточки,	 просто	вийміть	
круглу	пластикову	заглушку,	яка	розташована	в	нижній	панелі	пристрою.	Витрусіть	металевий	
пил	і	поставте	заглушку	на	місце.	Ви	можете	робити	це	один	раз	кожні	вісімнадцять	місяців	при	
нормальних	умовах	експлуатації	або	частіше	при	інтенсивному	використанні.

СЕРВІС
У	випадках,	якщо	необхідне	постгарантійне	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.	
Надсилайте	точилку	(вартість	доставки	оплачується	відправником)	на	адресу:

EDGECRAFT	CORPORATION	
825	SOUTHWOOD	ROAD	
AVONDALE,	PA	1931	1-9727	

(800)	342-3255	or	(610)255-0597
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