
 

NÁVOD NA POUŽITÍ A ÚDRŽBU NOŽE 
Před použitím se nejdříve podrobně seznamte s návodem a bezpečnostními pokyny. 

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 
Nůž je určen osobám starším 18 let a nepatří do rukou dětem. Nůž je zbraň, a proto je třeba s ním zacházet 
velmi obezřetně a dbát bezpečnostních zásad, aby nedošlo k poškození zdraví a majetku. Nikdy nemiřte na 
nikoho ostřím nože. Nůž nikdy nepoužívejte k obraně ani útoku na jinou osobu. Nebezpečí hrozí při jakékoli 
manipulaci s nožem, zejména při jeho otvírání či vystřelování a zavírání. Při kontaktu s ostrou čepelí nože 
buďte vždy maximálně opatrní a soustředění. Nůž používejte pouze k řezání, neslouží k páčení či házení! 

ZAJIŠTĚNÍ ČEPELE (ZAVÍRACÍ NOŽE) 
U nožů se můžete setkat se třemi typy zajištění čepele nože. Nejčastějším zajištěním je tzv. systém Liner-Lock. 
Čepel je zajištěná v otevřeném stavu pérovou vložkou na konci čepele. Pro odjištění a následné zavření čepele 
je zapotřebí zajištění Liner Lock posunout palcem do strany. Obdobnou variantou zajištění Liner Lock je 
Frame Lock. Zde je rozdíl pouze v tom, že nůž není opatřen pérovou vložkou, ale jeho část rukojeti přebírá 
funkci Liner Locku. Zajištění Back Lock čepel jistí tlačítkem umístěným na hřbetu rukojeti. Pro odjištění a 
následné zavření čepele je zapotřebí zajištění Back Lock stisknout. Existují také nože, které nemají žádné 
jištění čepele a spoléhají se jen na odpor otevírání a zavírání čepele. 

ÚDRŽBA NOŽE 
Nůž je zapotřebí udržovat čistý, bez nečistot. Ani u nožů z nerez oceli nelze vyloučit zhoršení vzhledu povrchu 
či vznik koroze. Jsou pouze odolnější, než nože z jiných ocelí. Čepel nože je vhodné ošetřovat konzervačním 
olejem, který odpuzuje vlhkost a zabraňuje tak případné korozi. Hlavně v případě zavíracích nožů je zapotřebí 
dbát na to, aby se do mechanismů nože nedostaly nečistoty. Dále je potřeba tyto mechanismy promazávat 
vhodným olejem, aby si zachovaly hladký chod. Doporučujeme např. olej Brunox Lub&Cor. 

OSTŘENÍ ČEPELE NOŽE 
Čepel nože je určená k řezání, a proto musí být udržována ostrá. Ostření čepele se provádí pod sklonem 20°až 
30° na kameni o zrnitosti 200 um až 300 um. tzv. obtahováním. Ostření můžete dokončit pomocí ocílky nebo 
kůže. 

ZÁRUKA 
Na výrobek je poskytována záruka 24 měsíců ode dne prodeje konečnému spotřebiteli. Zjevné vady je nutno 
reklamovat ihned při prodeji. Záruka se vztahuje na vady materiálu a vady vzniklé při výrobě. Dodavatel neručí 
za vady vzniklé přirozeným opotřebením, nevhodným uskladněním, nevhodnou dopravou, hrubým a 
neodborným zacházením, mechanickým poškozením, špatnou údržbou nebo používání výrobku k jiným, než 
určeným účelům. Záruka zaniká, pokud byl výrobek neodborně opravován neoprávněnou osobou. Záruka 
zaniká, pokud nebyla uplatněna v záruční době. Záruka se uplatňuje u prodejce, kde byl výrobek zakoupen. 
Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravě. Záruční oprava bude provedena 
v co nejkratší možné době, nejdéle však do 30 dní od podání reklamace. Tedy od data předání reklamovaného 
výrobku prodejci či přepravní službě, které reklamaci doručuje. Při oprávněné reklamaci má zákazník právo na 
bezplatné odstranění vady. Výměna výrobku, nebo zrušení smlouvy se řídí příslušnými ustanoveními 
Občanského (Obchodního) zákoníku. 
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