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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 AngleSelect® Model 1520 in 

water or other liquid.
3. Make sure that only clean knife blades are inserted in Model 1520.
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 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 power 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® AngleSelect® Model 1520 is designed to sharpen American, Euro-
pean, and 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 AngleSelect® Model 1520 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 AngleSelect® Model 1520. 
16. For household use only.
17. SAVE THESE INSTRUCTIONS.
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YOU MADE  
A GOOD  
CHOICE

Congratulations! As an owner of the highly versatile Chef’sChoice® 
AngleSelect® Sharpener Model 1520 you will appreciate how easy it 
is to maintain all of your American, European and Asian style knives 
in factory sharp condition. A highly precise guide system is provided 
to position each style knife automatically at the optimum sharpen-
ing angle as customized diamond abrasive disks quickly restore and 
hone a fresh edge. The edge is then stropped with the Chef’sChoice®  
patented stropping disk to astonishingly sharpness. You will appreciate 
the joy of effortless cutting and the unmatched presentation of each 
flawless slice.

The Model 1520 is designed to sharpen your Asian style knives with 
primary edge facets of 15 degrees (30 degrees total) matching the 
sharpness and edge shape of the highest quality Asian knives. Your 
American or European knives on the other hand will be sharpened with 
primary edge facets of 20 degrees (40 degrees total), the conventional 
angle of the Western countries.

Because the typical Asian edge is formed with its primary edge facet 
at an angle of 15º (30º total) it is inherently a “sharper” edge than 
the conventional Western edge formed at the larger 20º (40º total).  
Because the Asian edge is thinner it is usually considered to be a 
weaker edge because of that lower angle. Uniquely the Model 1520 is 
designed to create a precise 15º primary angle on the Asian blade but 
you can at your choice create a second small microbevel along that 
edge facet that adds significant strength and durability to that already 
very sharp edge.

Thus you will realize the extra advantages in sharpness and durability 
that has made the Chef’sChoice® Trizor® multibevel edge the edge of 
choice for the professional chef.

We strongly encourage you to read the following sections that detail 
optimum sharpening procedures for each style blade. Enjoy!
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GETTING ACQUAINTED WITH THE MODEL 1520 SHARPENER
The Model 1520 (Figure 1) is a unique three stage sharpener with Stage 1 designed  
exclusively to sharpen Asian style (15º faceted) knives. Stage 2 is designed primarily to sharpen 
conventional American and European knives. Stage 3 contains the proprietary Chef’sChoice® 
ultrafine abrasive stropping disks designed for both Asian and Euro/American blades to create a  
microscopic bevel along the edge and to polish it to astonishing sharpness.
Asian knives (15 degrees) are sharpened first with fine diamond abrasives in Stage 1, and then 
stropped and polished in Stage 3. Optionally for a stronger edge on Asian style blades two pair of 
pulls can be added in Stage 2 to form a small second bevel, before proceeding to Stage 3 which 
creates the third microscopic bevel and polishes the resulting edge with micron size abrasive.
American and European knives (20 degrees) are sharpened first with fine diamond abrasives in 
Stage 2, followed by stropping and polishing with micro abrasives in Stage 3. Knives of the 20º 
design are not sharpened in Stage 1 unless as described later you wish to convert this 20º edge 
facet to the smaller Asian angle of 15º.
Special procedures for sharpening serrated blades are included beginning on page 12.
All traditional-single sided Asian knives such as sashimi knives require special care and must be 
sharpened primarily on one side of the edge as explained in later sections.
The Model 1520 is equipped with a manually actuated diamond cleaning system that can be 
used, when necessary, to clean any accumulated food or sharpening debris from the surface 
of the ultrafine abrasive Stage 3 polishing/stropping disks. We strongly urge that you always  
thoroughly clean your knives before sharpening them. Unless you are a heavy user of the sharp-
ener, you will be able to sharpen for months or even a year or more before you need to clean the 
stropping/polishing disks. Only if you sense a distinct decrease in polishing efficiency in Stage 3 
is there any need to use this convenient feature described on page 13.

Figure 1. Chef’sChoice® AngleSelect® Sharpener Model 1520 designed to sharpen both Asian and 
the Euro-American style knives.
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Because of their thickness and heavy duty blade design we do not recommend the Model 1520 
for the much older thick European cleavers. These can be readily sharpened in Models 120, 
2000 and 2100. However, the Model 1520 is ideal for sharpening Asian cleavers.
Never operate the sharpener from the back side. Use just enough downward pressure when 
sharpening to ensure uniform and consistent contact of the blade edge with the abrasive disks 
on each stroke. (See Suggestions, page 14.) Additional pressure is unnecessary and will not 
speed the sharpening process. Avoid excessive cutting into the plastic enclosure. Accidental 
cutting into the enclosure however will not functionally impact operations of the sharpener or 
damage the edge.
Try a practice pull through the sharpener with the power “OFF”. Slip the knife blade smooth-
ly into the left slot between the left angle guide of Stage 1 or Stage 2 and the plastic knife  
holding 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 
practice pull will give you a feel for the spring tension. Remove the knife and read the following 
instructions specific to the type of knife you will be sharpening.

DESCRIPTION OF EURO/AMERICAN AND ASIAN BLADES
Over the years, the European and American blades have been designed to prepare foods  
common to their own culture and heritage – namely for heavier foods including a wide  
variety of meats and more fibrous vegetables. As a result these knives are generally heavier, 
thicker, and sharpened with sturdy 20 degree facets (40 degree total angle) (See Figure 3b). By  

contrast the Asian foods have been lighter, de-
signed primarily for seafood, and less fibrous  
vegetables. Consequently many of the Asian 
knives are thinner and sharpened with the  
more delicate 15 degree facets (See Figure 3a). 
Some Asian blades are very specialized, for  
example the traditional Japanese blades which 
are formed as single sided blades with a single 
15 degree facet. Sharpened correctly they are 
exceedingly sharp.

Figure 3. Typical 
edge, illustrating the  
primary facet.

Figure 2. A typical kitchen knife. 
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In recent years, as cultures and foods of the eastern and the western countries have become 
more ubiquitous and available on a global scale, the knives commonly associated with those 
foods also have become widely available. Many European and American brands are selling  
Santoku blades and certain traditional European styles are now sold under Asian brands.
The Model 1520 is designed to sharpen virtually any of this growing variety of blades and to 
maintain the angles and edge designs of their tradition.
If one can identify the manufacturer of a knife or establish the country of origin of the 
knife’s particular design it is relatively easy to classify the edge as Asian (15 degrees) or as 
American/European (20 degrees) and to sharpen 
accordingly. For example the Santoku knife is charac-
teristically sharpened as an Asian blade (15 degrees)  
regardless of where the knife is manufactured. Other-
wise if you are using a given knife for heavier cutting 
or chopping it probably is best sharpened as an Ameri-
can/European blade at 20 degrees. If you use a small 
or medium size knife only for light work such as paring, 
peeling, or light slicing you may prefer to sharpen it as 
an Asian knife at 15 degrees in order to take advantage 
of its increased sharpness.
The following descriptions may be helpful in identifying 
your knives or in explaining their edge structures.

EUROPEAN/AMERICAN BLADES  
(20 DEGREE FACETS)
European/American fine edge blades are universally double 
beveled and are sharpened on both sides of the blade. Most of 
the Euro/American knives, shown on the right, Figure 4 have 
a thick cross-section designed for heavier work. However, the 
associated conventional paring, fillet and utility blades, are 
smaller and have a relatively thin cross-section well suited to 
their intended application.

CONTEMPORARY ASIAN KNIVES  
(15 DEGREE FACETS)
The most popular Asian blades; the thin, light weight  
Santoku and Nakiri for example are generally double faceted  
(sharpened on both faces of the blade) as shown in Figure 5. 
Occasionally Santoku knives are sold with single facets 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. While these heavier knives  
are commonly sold with 15 degree facets, you may wish 
to sharpen them with 20º angles. The Chinese cleaver is  
included in this class.

Figure 4. European/American blades are  
generally thicker.

Figure 5. Double faceted contemporary Asian  
blades are usually thinner.

Figure 6. Single beveled traditional Asian 
blades are thinner and sharpened primarily  
on one side.
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TRADITIONAL JAPANESE KNIVES  
(15 DEGREE FACETS)
The traditional Japanese knife is single beveled and has 
a large factory bevel A along the lower section of the front 
face of the blade. These are sold as either right handed or 
left handed versions as shown in Figure 6. The large wide 
factory bevel A is ground, commonly at about 10 degrees. 
The most popular example of this type blade is the sashimi 
knife also known as Yanagi and Takohiki, designed as shown 
in Figure 6. This lengthy, thin slicing blade is ideal for prepar-
ing very thin slices of raw tuna or salmon. The back side of 
this blade is commonly slightly hollow ground. A small single 
cutting edge facet of about 15º is created below the large 
factory bevel along the front side of this type blade as shown 
in Figures 6 and 7 in order to establish the geometry of the cutting edge. An even smaller cutting micro-
facet (barely visible to the unaided eye) is customarily created at the edge on the back side of the blade 
to enhance the sharpness of the finished edge. Figure 7 shows a greatly enlarged cross-section view of a 
typical traditional single-bevel Japanese knife edge as sharpened at the factory. The large factory bevel A 
serves to deflect the food slice away from the blade as it is cut. When sharpening the traditional Japanese 
blades, you should always follow these instructions carefully. Always sharpen this style knife at 15º (Asian 
style) unless it is a thicker specialized blade designed for heavy duty work. Always remember these knives 
will be extremely sharp.

SHARPENING THE CONTEMPORARY ASIAN KNIFE 
OR OTHER DOUBLE-FACETED EDGE AT  

15 DEGREES (30º TOTAL)

Virtually all Asian blades are factory sharpened at 15 degrees. The popular Santoku blade shown 
above is a typical contemporary Asian style, double faceted and each of its facet is sharpened on 
each side at 15 degrees to create a total edge angle of 30º.
HONING THE EDGE IN STAGE 1
Turn ON the power and pull the blade thru the 
left slot (Figure 8) of Stage 1, then thru the  
adjacent right slot. Repeat pairs of pulls in 
Stage 1 using the left and right slots on 
alternate pulls. Take about 4-5 seconds for 
each pull of a 5” long blade. Take longer for 
longer blades and slightly less if shorter. The 
first time you sharpen this type of knife it may 
take up to 10 pair of pulls (alternating left and 
right slots) to fully re-angle the edge of a thin 

Figure 7. Cross-section of a typical factory 
traditional Asian knife edge, magnified 50x 
(right-handed).

Figure 8. Sharpen contemporary Asian knives first in 
Stage 1.
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blade. Thicker blades will require more pulls. After 3 pairs of pulls check for a burr as described 
below and as necessary continue to make more pairs of pulls until you create a small burr along 
the entire length of the blade.
If you are sharpening a contemporary Asian blade (which probably has been sharpened previ-
ously at 15 degrees) you will find that only a few (2-4) pairs of alternating pulls (alternating left 
and right slots) will be needed to develop a burr. Do not over sharpen. When you have developed 
a burr along the full blade length proceed to Stage 3.
DETECTING THE BURR
To confirm the presence of a burr (see Figure 9) move your forefinger carefully across the edge 
in the direction shown. Do not move your finger along the edge – to avoid cutting your finger. If 
the last pull was in the right slot, the burr will 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. If there is no burr 
continue sharpening in Stage 1, alternating left and right slots until a full burr develops. When a 
burr is present along the entire blade length proceed as below to Stage 3.
STROPPING/POLISHING THE CONTEMPORARY ASIAN EDGE IN STAGE 3
Pull the blade through the left slot (see Figure 10) and then through the right slot of Stage 3. 
Make 4 pairs of pulls, (each pull 4-5 seconds) alternating each pull in the left and right slots of 
Stage 3. You should then make about 4 to 5 pairs of alternating faster pulls in this Stage, about 
1-2 seconds per pull for a 5 inch (12 cm) blade to put a final polish on the edge.
Check the blade for sharpness. For a sharper edge make a few more pairs of fast pulls and 
check for sharpness. Repeat this procedure as needed to create an exceedingly sharp edge.
RE-SHARPENING THE CONTEMPORARY ASIAN BLADES
Re-sharpen following the Stropping/Polishing procedure in Stage 3 as described above.  
Depending on its use, you should be able to re-sharpen to a razor sharp edge 3 or more times 
using only Stage 3 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 3 to bring the edge to razor sharp-
ness. In that event, follow the entire honing and stropping/polishing sequence in Stages 1 and 
3 as described above.
Note: To recreate the special stronger Trizor® edge (discussed in the following section) on the 
Asian style blades as you re-sharpen make two pair of pulls (3 second pulls) in Stage 2 after the 
burr has been developed in Stage 1. Finish re-sharpening in Stage 3 as described in this section.

Burr

Figure 9. 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.

Figure 10. Stropping/Polishing a contemporary Asian 
knife in Stage 3.
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DEVELOPING THE TRIZOR® TRIPLE BEVEL EDGE  
FOR CONTEMPORARY ASIAN AND 15 DEGREE KNIVES
The thin 15 degree edge (30 degree total) noted for its sharpness is generally considered slightly 
less durable than the 20 degree (40 degree total) faceted edge. The unique Chef’sChoice Model 
1520 is designed, at your option to create in Stage 2 a small intermediate bevel along the edge 
of the 15 degree facet before the final microbevel is created in Stage 3 where the edge is  
polished to astonishingly sharpness.
To create the Trizor® edge, sharpen the 15 degree edge first in Stage 1 as described above until 
a burr is fully developed. Then move to Stage 2: Make two pairs of pulls of about 2 seconds for 
a 5” blade. A small burr will exist along the edge. Do not make more pulls in Stage 2. The small 
bevel developed by the two pair of pulls will make a micro-arch at the very tip of the primary 
edge facet and leave you with a stronger edge without a noticable change in sharpness of  
the knife.
Proceed to Stage 3 and follow the instructions in the proceeding section for Stropping/Polishing 
in Stage 3.

SHARPENING THE TRADITIONAL (SINGLE SIDED)  
JAPANESE BLADE

Traditional Japanese knives such as the sashimi blade shown above are single sided and have a 
large factory bevel (Bevel A, Figure 6) on the front side of the blade. There are a large number of 
manufacturers of knives of this type used widely to prepare sashimi. The factory bevel (Bevel A) 
is commonly ground at about 10 degrees, but there are exceptions as that angle is not standard-
ized at the Asian 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 below  the large factory bevel and includes a much smaller secondary microfacet along 
the back face. Commonly the back side microfacet (Figure 7) 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, the manual approach is commonly used to sharpen 
these knives in Asia. Consequently sharpening these knives continues to be difficult, laborious 
and time consuming. The Chef’sChoice® Model 1520 Sharpener is designed to sharpen virtually 
all traditional Asian blades and to create a factory-quality edge.
Before you start to sharpen a traditional Japanese 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 6, Figure 6. It is essential that you follow carefully the 
sharpening procedure and sequence as described below in order to achieve the optimum edge 
on your traditional blade.
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Confirm which side of the blade has the large factory Bevel A. Hold the blade in your hand (as 
when 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 sharpen only in the left slot of Stage 1 so that  
only the beveled side (right side) of the edge will contact the honing wheel. Proceed as  
described below.

STEP 1 
HONING TRADITIONAL JAPANESE KNIVES IN STAGE 1 
(RIGHT HANDED BLADES)
In this example which assumes your traditional blade is right handed, you must hone only in the 
left slot of Stage 1 (see Figure 11). The number of pulls that you will need to make depends on 
the factory angle of Bevel A (Figure 6 and 7) and how dull your blade may be.
Make five (5) to ten (10) pulls (3-4 seconds) in only the left slot of Stage 1 and then check for a 
burr along the entire back side of the blade edge. (The burr created in Stage 1 will be small but 
can be felt as shown in Figure 9. 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. In general 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 2.

STEP 2 
STROPPING/POLISHING THE FINAL EDGE ON TRADITIONAL JAPANESE BLADE IN STAGE 3 
(RIGHT HANDED BLADES)
a. Make five to eight (5-8) slow pulls, 3-4 seconds each, only in the left slot of Stage 3 (Figure 

12) and then proceed to remove the burr in step b below.
b. Make one (1) regular pull in right slot of Stage 3 along the back side of the edge. (Pull about 

3-4 seconds.)
c. Make 2-3 pair of fast pulls (1-2 seconds each) alternating in left and right slots of Stage 3. 

Test blade for sharpness using a thin sheet of paper. It should be razor sharp but if not repeat 
steps a, b and c above.

Figure 11. Hone traditional Japanese knife only in left 
slot of Stage 1 (right handed).

Figure 12. Strop and Polish edge of traditional Japanese 
knife in Stage 3. Follow instructions carefully.
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RESHARPENING THE TRADITIONAL JAPANESE BLADE (RIGHT HANDED)
In general you will be able to re-sharpen quickly by following the sequence of Step 2 above. 
Repeat this if necessary to obtain a razor sharp edge. When re-sharpening only in Stage 3 fails 
to develop a sharp edge or if the edge has been substantially dulled 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. In any event develop a burr before moving again to 
Stage 3. Finish the edge in Stage 3 following Steps 2a, b and c.
SHARPENING LEFT HANDED TRADITIONAL JAPANESE 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 just the left slot, you must use only 
the right slot when sharpening a left-handed blade. Likewise use the left slot where ever the 
right handed instructions call for using the right slot.

SHARPENING EUROPEAN/AMERICAN KNIVES

All knives from European or American manufacturers are double sided, and consequently must 
be sharpened on both sides of the blade. The edge is customarily sharpened at 20 degrees form-
ing two facets at that angle to create a total edge angle of 40 degrees. Where these knives are 
generally used for heavier tasks the stronger 20 degree faceted edge is usually most appropriate.
Sharpening the European/American knife is a two step sharpening process, honing first in Stage 
2 and followed by stropping/polishing in Stage 3. (You do not use Stage 1 for these knives unless 
you wish to convert them to the Asian angle of 15 degrees as described later.)
STEP 1: HONING, STAGE 2
Do not use Stage 1.
Stage 2 will create the primary facet of 20 degrees on the European/American knife. Turn on 
the power switch. Start by slipping the blade between the left angle guide of Stage 2 (Figure 13) 
and the knife holding spring while pulling the blade toward you and simultaneously moving the 
blade downward in the slot until it engages the diamond coated disk. You will hear it contact the 
disk. Insert the blade as close as possible to the bolster or handle. If the blade is curved lift the 
handle slightly as you sharpen near the tip of the knife. Sharpen the entire blade length. Then 
repeat with one full length pull in the right slot of Stage 2. Always make pairs of pulls, alternating 
pulls in the left and right slots of that Stage. Each pull should be about 4-5 seconds for 5” long 
blade and slightly slower for longer blades. Make about five (5) pairs of pulls, then check for a 
burr along the entire edge length. (See page 8 and Figure 9). Continue with more alternating 
pairs of pulls until the presence of a burr is confirmed. More pulls will be needed if the knife is 
very dull.
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STEP 2: STROPPING/POLISHING, STAGE 3
In Stage 3 make three (3) to four (4) pairs of slow pulls each about 4 seconds, alternating in the 
left and right slots.
Follow this, still in Stage 3, with three (3) pairs of faster pulls each about 1-2 seconds, alternat-
ing in the left and right slots. There should not be a noticeable burr along the edge. Test blade for 
sharpness. It should be incredibly sharp. If not sharp repeat this Step 2.
RESHARPENING EUROPEAN/AMERICAN KNIVES
Re-sharpen the European/American knives whenever practical using just Stage 3 following the 
instructions (Step 2) above. When that fails to quickly re-sharpen, return to Stage 2 and make 
two or three pairs of alternating pulls. Check for a burr along the edge and when a burr exists 
proceed again to Stage 3 following the instructions in the preceding section. 

CONVERTING EUROPEAN/AMERICAN KNIFE EDGE  
TO 15 DEGREE ASIAN STYLE EDGE

With the Model 1520 you can convert any European or American style knives that are used  
primarily for light duty work to the 15 degree Asian edge. For example you might consider  
converting light duty paring knives and thin utility blades to 15 degrees. To make this conversion 
follow the Instructions for Sharpening Asian Blades, pages 7 to 9. Initial sharpening in Stage 1 
will take longer than you might expect but subsequent resharpening time will be normal.

PROCEDURE FOR SHARPENING SERRATED BLADES
Serrated blades are similar to saw blades with scalloped depressions and a series of pointed 
teeth. In normal use the pointed teeth do most of the cutting.

Figure 13. Honing in Stage 2 (left slot). European and 
American style blade.

Figure 14. Use only Stage 3 for sharpening 
serrated knives. 

Figure 15. Use dressing tools sparingly.
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Serrated blades of all types can be sharpened in the Chef’sChoice® Model 1520. However, use 
only Stage 3 (Figure 14) which will sharpen the teeth of the serrations and develop microblades 
along the edge of these teeth. Generally five (5) to ten (10) pairs of alternating pulls in left and 
right slots of Stage 3 will be adequate. If the knife is very dull more pulls will be needed. If 
the knife edge has been severely damaged thru use make one fast pull (2-3 seconds for an 
8” blade) in each of the right and left slots of Stage 2, then make a series of pulls in Stage 3, 
alternating right and left slots. Excessive use of Stage 2 will remove more metal along the edge 
than is necessary in order to sharpen the teeth.
Because serrated blades are saw-like structures, the edges will never appear to be as “sharp” 
as the edge on a straight edge knife. However, their tooth-like structure can be helpful – for 
example to break the skin on hard crusty foods or to cut tough paper based materials.
DRESSING OF STROPPING/POLISHING DISKS – STAGE 3
The Model 1520 is equipped with a built-in system to manually clean/dress the stropping/ 
polishing disks in Stage 3. In the event these disks become glazed with grease, food or sharpen-
ing debris, they can be cleaned and reshaped by actuating the manual lever on the rear of the 
sharpener. This lever is located within a recess as shown in Figure 15 on the lower left corner as 
you face the rear of the sharpener. To actuate the cleaning/dressing tool, make sure the power 
is “ON” and simply press the small lever in the recess to the right, hold about 3-4 seconds and 
then press to the left holding for 3-4 seconds. When the lever is moved in one direction, the 
dressing tool cleans and reshapes the active surface of one stropping/polishing disk. By moving 
the lever in the opposite direction you clean the other disk.
Use this clean/dress mechanism only if the Stage 3 white disks are seriously darkened and 
when Stage 3 no longer appears to be stropping/polishing well. Using this tool removes  
material from the surface of the Stage 3 disks and hence, if used excessively, it will  
unnecessarily remove too much of the abrasive surface – wearing the disks prematurely. If  
that should occur, factory replacement of the disks will become necessary. If you clean your  
knives regularly before sharpening you will likely need to clean or dress the Stage 3 disks less 
than once a year.

SUGGESTIONS
1. Always clean all food, fat and foreign materials from the blade surfaces before sharpening or 

resharpening. If badly soiled, use detergent and water to clean.
2. Some contemporary Asian knives and Granton type blades are dimpled and some  

contemporary and traditional Asian blades are made of layered Damascus steel. All of these 
should be sharpened accordingly to these instructions depending solely on whether the knife 
style is contemporary (two facets) or a traditional single facet Asian blade.

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 Asian blades.

5. The edge of the knife blade, while sharpening, should remain in contact with the abrasive 
disks as the knife is withdrawn from the guiding slot. To sharpen the blade near the tip 
of a curved blade, lift the handle up slightly as you approach the tip of the blade but just  
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enough so that the edge as it is being sharpened maintains audible contact with the honing 
or stropping disk.

6. To increase your proficiency with the Chef’sChoice® Model 1520, learn how to detect a burr 
along the edge (as described on page 8). While you might be able to sharpen well without 
using this technique, it is the fastest way to determine when you have sharpened sufficiently 
in the preliminary steps. This will help you avoid oversharpening 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.

7. Use only light downward pressure when sharpening – just enough to establish secure  
contact with the abrasive disk.

8. If your knife has a significant choil you may find it helpful to place your index finger within 
or just behind the choil (see Figures 16 and 17) as you insert the blade in the sharpener 
(Be careful! The tip of the choil may be sharp). Your finger can act as a “stop” and prevent 
you from inserting the blade so far that the choil area will catch on the front stop-bar of the 
sharpener as you withdraw the blade. A little practice will help you perfect this technique. As 
you insert the blade let your finger slide down the front of the sharpener.

9. Used correctly, you will find you can sharpen the entire blade to within 1/8” of the bolster 
or the sharpener handle. This is a major advantage of the Chef’sChoice® Model 1520 com-
pared to other sharpening methods—especially important when sharpening chef’s knives 
where you need to sharpen the entire blade length in order to maintain the curvature of the 
edge line. If your chef’s knives have a heavy, thick bolster near the handle extending to the 
edge, a commercial grinder can modify or remove the lower portion of the bolster so it will 
not interfere with the sharpening action, allowing you to sharpen the entire blade length.

10. The stropping/polishing disks in Stage 3 are designed to last for years of use, however 
you can maximize their useful life by periodically modifying your sharpening pattern in the  
preceeding Stage used. The burr developed in the preceeding Stage will mildly wear the 
stropping/polishing disk it first contacts in Stage 3. Vary your last pull in the preceeding 
Stage (Stage 1 or Stage 2) by sometimes making the last pull on the left disk and at other 
times finish on the right disk of that Stage.

11. Do not attempt to use this sharpener to sharpen either ceramic knives or scissors.

Figure 16. If your blade has a significant choil it 
may be helpful to place a finger behind it as shown 
when sharpening.

Figure 17. Insert your index finger as shown behind the 
choil as the knife is inserted into the sharpening slot 
(see Suggestion 8.)

Choil
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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 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 
18) that covers an opening on the underside of the sharpener. You will find metal particles  
adhered 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 or other 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.

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.

Figure 18. Removing cover under base to clean out 
metal dust (See Normal Maintenance section).
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MODEL 1520 NÁVOD K OBSLUZE

Průmyslové zařízení k broušení nožů 
Angle Select® 1520

Před použitím si přečtěte tento návod.
Pro dosažení optimálních výsledků dodržujte postupy  

uvedené v návodu.

© 2017 EdgeCraft Corp.
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BEZPEČNOST
Používání elektrických přístrojů vždy vyžaduje dodržování základních prvků 
bezpečnosti, které jsou uvedeny níže.
1. Seznamte se se návodem a všemi instrukcemi.
2.	 Pozor	na	nebezpečí	poranění	elektrickým	proudem,	není	např.	povoleno	ponořit	

elektrický	motor	Chef’s	Choice	do	vody	nebo	jiných	kapalin.
3.	 Pomocí	Chef’s	Choice	je	možno	brousit	pouze	čisté	čepele	nožů.
4.	 Pokud	přístroj	není	v	provozu,	před	vložením	nebo	odejmutím	jakýchkoliv	částí	

přístroje,	jakož	i	před	čištěním	vždy	vytáhněte	zástrčku	ze	zásuvky.
5.	 Vyhněte	se	kontaktu	s	pohyblivými	částmi	přístroje.
6.	 Nepoužívejte	zařízení	s	poškozenou	zástrčkou	nebo	přívodním	kabelem,	v	případě	

poruchy,	upuštění	přístroje	na	zem	nebo	jiného	poškození.	Takto	poškozený	přístroj	
je	možné	vrátit	dodavateli,	kde	budou	vyčísleny	náklady	na	opravu,	ať	už	se	jedná	o	
elektrickou	nebo	mechanickou	závadu.

7.	 Používání	nedoporučovaného	příslušenství	nebo	příslušenství,	které	není	 
prodáváno	EdgeCraft	Co.	může	zapříčinit	požár,	poranění	elektrickým	proudem	 
nebo	jiné	zranění.

8.	 Chef’s	Choice	Model	1520	je	navržen	pro	broušení	evropských,	amerických	a	
asijských	nožů.	Zařízení	není	vhodné	k	broušení	kapesních	nožů,	ostří	seker	ani	
žádných	jiných	ostří,	které	se	snadno	nevejdou	do	otvoru	přístroje.

9.	 Nenechávejte	přívodní	kabel	volně	viset	ze	stolu,	pracovní	plochy	nebo	v	blízkosti	
zdrojů	tepla.	

10.	Pokud	je	Chef’s	Choice	v	pozici	„ON”	(zapnuto),	vždy	musí	stát	na	stabilním	stole	
nebo	pracovní	ploše.

11.	BROUŠENÍ:	NOŽE	NABROUŠENÉ	SPRÁVNÝM	ZPŮSOBEM	POMOCÍ	CHEF’S	
CHOICE	JSOU	OSTŘEJŠÍ,	NEŽ	SE	NA	PRVNÍ	POHLED	ZDÁ.	ABY	NEDOŠLO	KE	
ZRANĚNÍ,	ZACHOVEJTE	MAXIMÁLNÍ	OPATRNOST	BĚHEM	JEJICH	POUŽÍVÁNÍ.	
NEKRÁJEJTE	VE	SMĚRU	K	SOBĚ.	NEPROJÍŽDĚJTE	PRSTEM	PO	OSTŘÍ	NOŽE.	
PŘÍSTROJ	SKLADUJTE	NA	BEZPEČNÉM	MÍSTĚ.

12.	Přístroj	není	určen	pro	venkovní	použití.
13.	Pokud	používáte	přístroj	v	blízkosti	dětí,	vždy	dbejte	zvýšené	opatrnosti	a	dohledu	

nad	dětmi.
14.	Do	přístroje	není	dovoleno	vkládat	žádný	olej,	vodu	ani	žádné	jiné	mazivo.

15. USCHOVEJTE TENTO NÁVOD K POUŽITÍ
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DOBRÁ  
VOLBA!

Gratulujeme ke koupi a správnému výběru průmyslového zařízení k 
broušení nožů Chef’s choice® Angle Select® Model 1520!
Již brzy oceníte vysoce univerzální brousek, který umožňuje kvalitně 
a jednoduše nabrousit různé typy ostří nožů: americké, evropské i  
asijské. Velice přesný vodící systém umožňuje jednotlivé styly nožů 
automaticky v optimálním úhlu naostřit. Oceníte radost ze snadného 
řezání a bezkonkurenční prezentace různých druhů potravin. 
Tento model vyhovuje ostrostí i tvarem hrany nejvyšší kvalitě asijských 
nožů s primárními úhlem 15 stupňů (max. 30°) a dále je navržen pro 
nože evropské a americké, broušené s konvenčním úhlem 20 až  
40 stupňů. 
Typický asijský nůž je tvořen ostřím s úhlem 15 stupňů, proto má ostřejší 
hrany a je tenčí, než konvenční evropský a americký nůž, který má úhel 
ostří 20 stupňů a je hrubší. Tento model brusiče kromě toho, že tvaruje 
primární 15 ° úhel, nabízí možnost vytvořit druhé malé zkosení podél 
hlavní hrany, což přidá noži na odolnosti a trvanlivost. Tento model je 
výbornou volbou pro profesionální kuchaře, protože umožňuje docílit 
vynikající ostrost a odolnost pomocí více možností zkosení hrany ostří.
Prosíme, přečtěte si následující řádky a zjistěte, jak nejlépe využívat 
brusku Chef’s choice® Angle Select® Model 1520!

POPIS BRUSKY¬ MODEL 1520
Model	 1520	 (obr.1)	 je	 unikátní	 třístupňový	 brousek.	 První	 stupeň	 je	 určen	 výhradně	
k	 ostření	 asijských	 nožů,	 druhý	 stupeň	 je	 určen	 pro	 evropské	 a	 americké	 typy	 nožů.	
Třetí	stupeň	umožňuje	pomocí	 jemných	brusných	disků	vytvořit	na	všech	 typech	nožů	 
mikroskopické	skosení	podél	hrany	a	ideálně	vyleštit	ostří.
Asijské	nože	(úhel	15	°)	nejprve	naostřete	na	stupni	1	a	pak	doleštěte	na	stupni	3.	Při	
přeostřování	již	dříve	vhodně	nabroušené	modelem	1520	čepele	asijského	nože,	můžete	
před	3	stupněm	použít	stupeň	2.
Americké	a	evropské	nože	(úhel	20°)	vybruste	nejprve	na	stupni	2	a	následně	vyleštěte	na	
stupni	3.	Tyto	nože	neostřete	na	stupni	1,	pokud	tyto	čepele	nechcete	zmenšit	na	asijský	
úhel	15°	(popis	níže).
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Všechny	tradiční	jednostranné	asijské	nože	(např.	sashmi)	vyžadují	zvláštní	péči	a	musí	
být	nabroušené	především	na	jedné	straně	hrany,	viz	níže.
Model	1520	 je	 vybaven	vestavěným	příslušenstvím	k	 ručnímu	čištění	 vrstvy	mastnoty,	
potravy	nebo	hoblin	z	povrchu	brusného	kotouče	ve	stupni	3.	Vždy	důkladně	vyčistěte	
nože	před	ostřením.	Pak	i	přes	časté	používání	nemusíte	rok	i	více	brusné	kotouče	čistit.	
Tento	nástroj	používejte,	jen	pokud	poklesne	leštící	účinnost	na	stupni	3	(instrukce	dále	
v	návodu).
Model	1520	nedoporučujeme	pro	starší	evropské	sekáčky	vzhledem	k	jejich	těžkému	ostří	
a	tloušťce	čepele.	Ty	mohou	být	snadno	nabroušeny	brouskem	typu	120,	2000	a	2100.	
Nicméně	model	1520	je	ideální	pro	broušení	asijských	sekáčků.
Vždy	používejte	brousek	z	přední	strany,	kde	se	nachází	vypínač	ON/OFF.	Při	broušení	
používejte	 jen	 mírný	 tlak,	 abyste	 docílili	 jednotného	 a	 konzistentního	 kontaktu	 hrany	
nože	s	brusným	kotoučem.	Větší	tlak	je	zbytečný	a	ani	brusný	proces	nebude	rychlejší.	
Vyhněte	se	nárazům	čepele	o	plastovou	pružinu,	může	to	způsobit	poškození	brusky	nebo	 
hrany	nože.
Při	vypnutém	spotřebiči	vyzkoušejte	vkládání,	tlak	a	skluz	nože.	Plynule	vsuňte	ostří	nože	
do	otvoru	mezi	levou	šikminu	a	elastickou	pružinu.	Neotáčejte	nožem.	Vsuňte	ostří	níže	
do	otvoru,	až	ucítíte	kontakt	s	diamantovým	kotoučem.	Jemně	potáhněte	nůž	k	sobě	za	
rukojeť	tak,	aby	se	špička	nože	přiblížila	k	Vám.	Ucítíte	napnutí	pružiny.	Pokud	je	ostří	
zakřivené,	 zvedněte	 rukojeť	 nože	 tak,	 abyste	 brousili	 hrot,	 držte	 hranu	 ostří	 přibližně	
rovnoměrně	se	stolem.	
Před	broušením	si	přečtěte	instrukce	pro	daný	typ	nože,	který	chcete	naostřit.

obr. 1. bruska cc-1520

vypínač

leválevá levá
stupeň 2 stupeň 3stupeň 1

pravá pravá pravá

evropské/americké 
nože leštění přeostřování

asijské 
nože
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NOŽE AMERICKÉHO, EVROPSKÉHO A ASIJSKÉHO TYPU
V	průběhu	let	byly	americké	a	evropské	čepele	navrhovány	v	souvislosti	s	danou	kulturou	
a	pro	různé	druhy	těžších	potravin	od	masa	až	po	zeleninu.	Dnes	jsou	tyto	nože	obecně	
těžší	a	robustnější	s	úhlem	ostří	20°	až	40°	(obr.2).	Asijské	nože	jsou	lehčí,	tenčí,	protože	
jsou	určené	především	pro	mořské	plody	a	méně	vláknitou	zeleninu.	Některé	asijské	nože	
jsou	 velmi	 specializované.	 Například	 tradiční	 japonské	 nože	 s	 jednostrannou	 čepelí	 a	
úhlem	ostří	15°	jsou	po	vhodném	nabroušení	mimořádně	ostré.
V	posledních	 letech	se	kultury	západních	a	východních	zemí	prolínají	a	 jsou	dostupné	 
v	 globálním	měřítku,	 takže	 i	 nože	 různých	 typů	 jsou	 široce	 dostupné	 a	 používané	 po	 
celém	světě.
Mnoho	evropských	a	amerických	firem	nabízí	nože	asijské	a	naopak	asijské	firmy	nabízí	i	
některé	tradiční	evropské	nože.	
Model	 brousek	 1520	 je	 určen	 pro	 ostření	 prakticky	 všech	 dostupných	 typů	 nožů	 a	
umožňuje	zachovat	úhel	ostří	čepele	a	tradiční	funkci	i	vzhled.
Nejjednodušší	způsob,	jak	zjistit	o	jaký	typ	nože	se	jedná,	je	zjistit	výrobce	a	zemi	původu,	
kde	byl	nůž	navržen.	Pak	se	můžete	lehce	zorientovat,	zda	se	jedná	o	asijský	či	euro/
americký	nůž	a	vybrat	optimální	způsob	ostření.
Například	 tradiční	 japonský	 nůž	 Santoku	 řadíme	 mezi	 nože	 asijské,	 které	 májí	 ostří	
broušené	pod	úhlem	15°	a	to	i	v	případě,	že	výrobce	není	znám.	
V	 případě,	 že	 posuzujeme	 tloušťku	 a	 váhu	 ostří,	 nože	 s	 těžším	 ostřím	 určené	 pro	
vláknité	struktury	pokrmů	např.	masa	budou	spíše	noži	evropskými	nebo	americkými	s	
úhlem	20°.	Nože	s	 lehčím,	menším	ostřím,	určeným	pro	 jednoduché	 řezání,	škrábání,	
loupání	 a	 jemné	 krájení	 budou	 spíše	 noži	 asijskými	 s	 úhlem	 15°.	 Dále	 uvádíme	 
popis,	který	usnadní	identifikaci	nože	a	jeho	následné	kvalitní	naostření.

obr. 2. popis tpického nože 

pata

záštita

rukojeť

ostří
hrot

obr. 3a asijsý nůž
obr. 3b. euro/
americký nůžModel 15 edge factory edge

Typické asijské ostří, 15° Typické evropské/americké ostří, 20°
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EVROPSKÉ, AMERICKÉ  
NOŽE S 20° OSTŘÍM
Evropské	a	americké	nože	jsou	běžně	broušeny	z	obou	stran	
čepele	(obr.	4)	a	příčný	průřez	čepele	je	hrubší	a	vhodný	pro	
těžší	krájení.	

obr. 4. evropské nože s hrubši čepeli

obr. 5. asijský nůz s dvojitým ostřim a s tenči 
čepeli

obr. 6. asijský nůž se zbriyšenou jednou 
stranou čepele

obr. 7. tradični asijský nůž s ostřim 
broušseným z jedné strany

SOUČASNÉ ASIJSKÉ NOŽE S 15° OSTŘÍM
Nože	 s	 lehčím,	 menším	 ostřím,	 určeným	 pro	 jednoduché	
řezání,	 škrábání,	 loupání	 a	 jemné	 krájení	 mají	 tenčí	 příčný	
průřez	čepele.
Nejoblíbenější	asijské	nože	Santoku	a	Nakiri,	s	čepelí	tenkou	a	
lehkou,	jsou	obecně	broušeny	s	obou	stran	(obr.	5).	Občas	lze	
koupit	v	Evropě	i	Asii	nůž	Santoku,	který	má	zbroušenou	pouze	
jednu	stranu	čepele.
Na	 trhu	 existují	 i	 asijské	 nože	 s	 dvojitým	 ostřím,	 které	 jsou	
trochu	 těžší.	 Například	 nože	 Deba	 a	 Gyutou	 používané	
v	 asijských	 zemí	 ke	 krájení	 tvrdší	 zeleniny,	 filetování	 a	 
zpracování	ryb	a	masa.	Jsou	to	většinou	nože	„šéfkuchaře“	s	
těžší	čepelí	speciálně	navržené	pro	tvrdší	potraviny.	Prodávají	
se	 s	 ostřím	 broušeným	pod	 úhlem	 15	 °,	 ale	 lze	 je	 brousit	 i	 
na	 20°,	 jelikož	 svou	 charakteristikou	 odpovídají	 nožům	 
euroamerickým.

TRADIČNÍ JAPONSKÉ NOŽE S 15° OSTŘÍM
Tradiční	japonské	nože	mají	zbroušenou	pouze	jednu	stranu	
ostří	a	v	dolní	části	10°ostří	mají	velký	skos	„A“	(obr.6).		Vyrábí	
se	jak	pro	praváky,	tak	pro	leváky.	Nejoblíbenějšími	noži	jsou		
Yanagi	a	Takohiri.	Mají	dlouhé	a	tenké	ostří,	ideální	pro	krájení	
velmi	 tenkých	 plátků	 syrového	 tuňáka	 nebo	 lososa.	 Před	
velkým	zkosem	A	je	zbroušena	malá	plocha	ostří	pod	úhlem	
15°	(obr	6	a	7).
Na	obrázku	7	 je	zobrazený	šikmý	řez	 tradičního	 japonského	
nože	se	zbroušenýmostřím	z	 jedné	stany.	Můžete	 zde	vidět	
zkos	A,	kterým	oddělíte	dříve	nakrájené	plátky	dané	potraviny.
Dodržujte	při	ostření	tradičních	japonských	nožů	jejich	typické	
vlastnosti.	 Výjimkou	 jsou	 nože	 pro	 těžší	 potraviny,	 jak	 bylo	 
uvedeno	výše.
Pamatujte	 prosím,	 že	 broušení	 na	 modelu	 1520	 je	 velice	 
efektivní	a	naostřené	nože	jsou	extrémně	ostré.
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BROUŠENÍ SOUČASNÝCH ASIJSKÝCH 
NOŽŮ A NOŽŮ S DVOJITÝM, 15° OSTŘÍM

Většina	asijských	nožů	se	naostří	na	15	°	úhel	 již	ve	výrobě.	Oblíbený	nůž	Santoku	s	
dvojitým	ostřím	je	broušený	z	obou	stran	na	15°,	což	v	konečném	důsledku	dává	úhel	30°.
STUPEŇ 1
Přístroj	zapněte	pomocí	spínače	ON/OFF.	Vsuňte	plynule	nůž	do	levého	otvoru	stupně	1	
(obr.	8)	mezi	levou	šikmou	plochu	přístroje	a	elastickou	pružinu,	posouvejte	ostří	k	sobě	a	
současně	na	něj	tlačte	v	otvoru,	dokud	se	nedotkne	diamantového	kotouče.	Uslyšíte,	kdy	
to	nastane.	V	rovnoměrném	tempu	posouvejte,	dokud	neopustí	otvor.	Další	tah	následuje	
stejným	způsobem	po	pravé	straně	stupně	1.	Pokračujte	ve	střídavém	protahování	nože,	
čas	tahu	jedním	otvorem	je	4-5	sekund.	
Abychom	získali	 požadovanou	ostrost	 nože	 při	 prvním	ostření	 nože,	 bude	potřeba	10	
střídavých	tahů.	Hrubší	ostří	bude	nutné	brousit	ještě	déle.
Po	třech	střídavých	protaženích	nože	zkontrolujte	zakřivení	ostří	-	postupujte	podle	níže	
uvedeného	návodu.	Pokud	se	zakřivení	nevytvořilo,	protahujte	tak	dlouho,	až	je	ostří	hlad-
ké	podél	celé	hrany	ostří	s	požadovaným	zakřivením.	
Brzy	zjistíte,	že	současné	asijské	nože	broušené	již	při	výrobě	na	15°	naostříte	pouhými	
2-4	tahy.	Po	ukončení	ostření	ve	stupni	1	a	stupni	2	pokračujte	leštěním	ve	stupni	3.
Překontrolování výbrusu.	Abyste	zjistili	zakřivení	(burr),	je	nutno	přejet	prstem	šikmo	a	
zároveň	k	sobě	po	povrchu	ostří	daleko od hrany	nože	tak,	jak	je	ukázáno	na	obrázku	9.	
(Nepřejíždějte	prstem	po	hraně,	mohlo	by	dojít	ke	zranění).
	Pokud	poslední	tah	bude	v	pravém	otvoru,	zakřivení	se	objeví	pouze	na	pravé	straně	ostří	
(tak	jak	ho	držíte)	a	opačně.	Pokud	se	zakřivení	vytvořilo,	je	možné	jej	ucítit	jako	ostré	a	
zahnuté	prodloužení	hrany;	protější	strana	bude	v	porovnání	hladká.	Jestli	zakřivení	exis-
tuje,	prosím	přejděte	ke	stupni	3.	
Pokud	 se	 zakřivení	 nevytvořilo,	 zopakujte	 proces	 broušení,	 než	 přejdete	 ke	 stupni	 3.	
Pomalejší	tahy	pomohou	vytvořit	zakřivení

obr. 8. ostřeni současného asijského nože ve stupni 1 obr.9. Kontrola přítomnosti zakřivení
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STUPEŇ 3
Vsuňte	 plynule	 nůž	 do	 levého	 otvoru	
stupně	3	(obr.	10),	posouvejte	ostří	k	sobě	
v	rovnoměrném	tempu,	dokud	neopustí	ot-
vor.	Další	tah	následuje	stejným	způsobem	
po	 pravé	 straně	 stupně	 3.	 Pokračujte	 ve	
střídavém	protahování	nože	třikrát,	čas	tahu	
jedním	otvorem	je	4-5	sekund.	
Následně	 vykonejte	 další	 kratší	 střídavé	
čtyři	tahy	(u	12	cm	čepele),	čas	tahu	jedním	
otvorem	je	1-2	sekundy.
Zkontrolujte	nabroušení	hrany	a	její	ostrost.	
Pro	větší	efekt	můžete	několikrát	zopakovat	
krátké	tahy.	Protahujte	tak	dlouho,	až	získáte	velmi	ostré	a	kvalitně	vyleštěné	ostří.
PŘEOSTŘOVÁNÍ
Přeostřování	provádějte	dle	postupu	při	leštění	ve	stupni	3.	Podle	způsobu	použití	nože	
přeostřete	3x	nebo	vícekrát,	používejte	pouze	stupeň	3.	Pokud	zjistíte,	že	jste	vykonali	
příliš	pomalé	tahy	nebo	příliš	mnoho	tahů	ve	stupni	3	a	není	tak	dosaženo	ideální	hrany	
ostří,	zopakujte	broušení	ve	stupni	1.	
Pokud	chcete	vytvořit	pevné	ostří	typu	Trizor	(podrobnosti	v	následující	části)	vykonejte	
dvakrát	střídavé,	3-sekundové	tahy	ve	stupni	2	(po	kontrole	zakřivení	ostří	vzniklém	ve	
stupni	1).	Ukončete	ostření	podlé	výše	uvedeného	procesu	ve	stupni	3.
VYTVOŘENÍ OSTŘÍ TRIZOR 
Tenké	 15°	 ostří	 (max.30°)	 má	 zpravidla	 menší	 trvanlivost	 a	 odolnost	 než	 ostří	 20°	
(max.40°).	model	1520	byl	navržen	tak,	aby	ve	stupni	2	vytvořil	druhé	malé	zkosení	podél	
hrany	střední	části	ostří,	což	zlepší	vlastnosti	nože.	Dále	vytvoří	ve	stupni	3	v	průběhu	
leštění	nože	mikro-zkosení	pro	dosažení	dokonalé	ostrosti.	
Ostří	Trizor	vytvoříte	následovně:	podle	dřívějších	pokynů	protáhněte	nůž	ve	stupni	1	a	
vytvořte	zakřivení	ostří.	Následně	ve	stupni	2	proveďte	střídavý	tah	po	dobu	2	sekund	v	
každém	otvoru,	 (5palcová	čepel).	Zakřivení	musí	zůstat.	Nevykonávejte	v	 tomto	stupni	
více	tahů,	než	je	doporučeno.	Z	vytvořeného	mikro-zkosení	v	důsledku	dvojitého	procesu	
ostření	vznikne	mikro-oblouk	u	samotné	špičky	nože	a	odolnost	nože	se	nebývale	zvětší.
Ve	stupni	3	způsobem	popsaným	výše	nůž	vyleštěte.

OSTŘENÍ TRADIČNÍCH JAPONSKÝCH NOŽŮ 
S 15° OSTŘÍM Z JEDNÉ STRANY

Tradiční	japonské	nože,	jako	je	výše	nůž	Sashimi,	mají	zbroušenou	pouze	jednu	stranu	
ostří	a	v	dolní	části	10°ostří	mají	velký	zkos	„A“	(obr.	6),	na	kterém	je	výrobní	číslo	nože.	
Skos	„A“	je	u	tradičních	nožů	nabroušen	pod	úhlem	10°,	kromě	standardizovaných	nožů.
Tradiční	 japonské	 nože	 se	 liší	 jak	 designem,	 tak	 strukturou,	 ovšem	 mají	 i	 řadu	 
podobných	prvků.	Mají	dlouhé	a	tenké	ostří	a	před	velkým	zkosem	A	je	zbroušena	malá	
plocha	ostří	pod	úhlem	15°	(obr	7).	Zadní	část	ostří	je	celkově	hladká-bez	možnosti	ostření,	 

obr. 10. leštěni současného asijského nože ve stuni 3
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aby	se	zvětšila	jistota	správného	formování	mikro-skosení,	které	jsou	prodloužením	řezné	
části	nože.
Stále	 převládá	 ruční	 ostření	 tradičních	 japonských	 nožů	 z	 důvodu	 velké	 rozmanitost	
a	chybějící	standardizace.	Takové	ostření	 je	časově	náročné	a	pracné.	Model	1520	 je	
navržen	 tak,	 aby	 dokázal	 nabrousit	 skoro	 všechny	 typy	 asijských	 nožů	 a	 vytvořil	 ostří	
shodné	s	původním	tvarem.
Před	 začátkem	 ostření	 tradičního	 japonského	 nože	 zjistěte,	 zda	 má	 jednostranně	
zbroušené	ostří	a	 zda	se	 jedna	o	nůž	pro	praváka	nebo	 leváka	 (obr.	6)	Toto	 je	nutné	
pro	správné	nabroušení	nože.	Postupujte	podle	níže	popsaného	postupu	a	získejte	tak	
požadované	ostří.
Zjistěte,	na	které	straně	ostří	je	velký	skos	A.	Uchopte	nůž	tak,	jako	při	kájení.	Pokud	je	
velký	skos	A	na	pravé	straně	ostří,	 jedná	se	o	nůž	pro	praváka.	Takové	ostří	brousíme	
pouze	v	 levém	otvoru	stupně	1,	aby	se	pouze	správná	strana	ostří	dotýkala	brusných	
kotoučů.	Popis	ostření	je	popsán	níže.

KROK 1-
OSTŘENÍ VE STUPNI 1 - NOŽE PRO PRAVÁKY
Nůž	pro	praváka	brousíme	pouze	v	 levém	otvoru	stupně	1	 (obr.11).	Počet	 tahů	záleží	
na	velikosti	úhlu	zkosu	A	a	také	na	stupni	tuposti	nože.	Proveďte	5-10	tahů	po	dobu	3-4	
sekund pouze	v	levém	otvoru	stupně	1	a	zkontrolujte	zalomení	ostří.	Zalomení	bude	malé,	
ovšem	zjistitelné	(obr.9).	Ujistěte	se,	že	zalomení	je	po	celé	délce	ostří.	Pokud	zalomení	
chybí	nebo	není	po	celé	délce	ostří,	proveďte	dalších	5	tahů	v	levém	otvoru	stupně	1	a	
opět	zkontrolujte	zalomení.	V	globálu	postačí	20-30	tahů	pro	vytvoření	zalomení.	Pokud	
se	zalomení	vytvořilo	lze	přejít	ke	kroku	2.

KROK 2-
LEŠĚNÍ VE STUPNI 3 - NOŽE PRO PRAVÁKY
1.	 Proveďte	5-10	tahů	po	dobu	3-4	sekund	pouze	v	levém	otvoru	stupně	3	(obr.12)	a	

následně	přejděte	k	další	etapě	leštění	za	účelem	odstranění	zalomení	ostří.
2.	 Proveďte	1	tah	po	dobu	3-4	sekund	v	pravém	otvoru	stupně	3.
3.	 Proveďte	2-3	rychlé	střídavé	tahy	po	dobu	1-2	sekund	v	levém	a	pravém	otvoru	stupně	3.
PŘEOSTŘOVÁNÍ - NOŽE PRO PRAVÁKY
Přeostřování	 provádějte	 dle	 popisu	 kroku	 2	 výše.	Pokud	 je	 to	 nutné,	 lze	 tento	 proces	 
zopakovat	a	získat	tak	lepší	ostrost	nože.	Pokud	tak	není	dosaženo	ideální	hrany	ostří	
ve	stupni	3,	zopakujte	broušení	pouze	v	 levém	otvoru	stupně	1.	Postačujících	bude	5	
tahů.	Před	zopakováním	leštění	ve	stupni	3	zkontrolujte,	zda	se	vytvořilo	zakřivení	ostří	a	
následně	pokračujte	ve	stupni	3	dle	popisu	kroku	2.

obr. 11. ostřeni tradičniho japonského nože obr. 12.
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OSTŘENÍ - NOŽE PRO LEVÁKY
Celý	proces	ostření	probíhá	stejně,	jak	bylo	popsáno	u	nožů	pro	praváky-	pouze	s	jednou	
výjimkou-používejte	opačný	otvor,	než	je	uvedeno	u	nožů	pro	praváky.	Takže	tam,	kde	se	
použil	levý	otvor,	použijete	pravý	a	naopak.

OSTŘENÍ EVROPSKÝCH A  
AMERICKÝCH NOŽŮ 

Veškeré	evropské	a	americké	nože	mají	dvojité	ostří,	proto	je	brousíme	z	obou	stran.	Jsou	
broušeny	pod	úhlem	20°	z	každé	strany,	což	v	součtu	dává	max.	40°.	Pro	takové	ostří	je	
charakteristická	větší	odolnost	a	lze	krájet	i	tvrdší	potraviny	a	maso.	Ostření	těchto	nožů	
je	2	stupňový	proces,	kdy	ve	stupni	2	se	naostří	a	ve	stupni	3	se	vyleští.	Tyto	nože	není	
vhodné	brousit	ve	stupni	1,	ledaže	si	přejete	změnit	úhel	ostří	nože	na	15°	a	získat	tak	
asijský	typ	ostří.
KROK 1 - OSTŘENÍ VE STUPNI 2 
Nepoužívejte stupeň 1.
V	otvorech	stupně	2	vytvoříte	ostří	s	původním	úhlem	20°.	Zapněte	přístroj	na	spínači	ON/
OFF.	Vsuňte	plynule	nůž	do	levého	otvoru	stupně	2	mezi	levou	šikmou	plochu	přístroje	
a	elastickou	pružinu,	posouvejte	ostří	k	sobě	a	současně	na	něj	 tlačte	v	otvoru,	dokud	
se	nedotkne	diamantového	kotouče.	Uslyšíte,	kdy	to	nastane.	Posuňte	ostří	tak	blízko	k	
rukojeti	jak	je	to	jen	možné	a	v	rovnoměrném	tempu	posouvejte,	dokud	neopustí	otvor.	
Pokud	je	ostří	zakřivené,	zvedněte	rukojeť	nože	tak,	abyste	brousili	hrot,	držte	hranu	ostří	
přibližně	rovnoměrně	se	stolem.	Ostřete	po	celé	délce	ostří.	Další	tah	následuje	stejným	
způsobem	po	 pravé	 straně	 stupně	 2.	Vždy	 protahujte	 čepel	 střídavě	 v	 obou	 otvorech	
stupně	2.
Čas	 tahů	pro	ostří	o	délce	cca	20	cm	by	mělo	být	cca	4-5	sekundy,	dobu	zkracujte	a	
prodlužujte	v	závislosti	na	délce	čepele.	
Proveďte	5	střídavých	tahů	a	zkontrolujte,	zda	se	vytvořilo	zalomení	hrany	ostří	(obr.	9).	
Pokračujte	 v	 ostření,	 pokud	 se	 zalomení	 nevytvoří.	 Více	 tahů	 bude	 potřeba	 pro	 velmi	 
tupé	ostří.	 	
KROK 2 - OSTŘENÍ VE STUPNI 3 
Vsuňte	plynule	nůž	do	levého	otvoru	stupně	3	a	posouvejte	ostří	k	sobě	v	rovnoměrném	
tempu,	 dokud	 neopustí	 otvor.	Další	 tah	 následuje	 stejným	 způsobem	po	 pravé	 straně	
stupně	3.	Pokračujte	ve	střídavém	protahování	nože	3-4	krát,	čas	tahu	jedním	otvorem	
je	4-5	sekund.	
Následně	vykonejte	další	3	kratší	střídavé	tahy,	čas	tahu	jedním	otvorem	je	1-2	sekundy.
Zkontrolujte	nabroušení	hrany	a	její	ostrost.	Pro	větší	efekt	můžete	několikrát	zopakovat	
krátké	tahy.	Protahujte	tak	dlouho,	až	získáte	velmi	ostré	a	kvalitně	vyleštěné	ostří.
PŘEOSTŘOVÁNÍ
Přeostřování	provádějte	dle	postupu	při	 leštění	(viz	krok	2)	ve	stupni	3.	Podle	způsobu	
použití	 nože	 přeostřete	 2-3	 krát,	 používejte	 pouze	 stupeň	 3.	 Pokud	 zjistíte,	 že	 není	
dosaženo	ideální	hrany	ostří,	zopakujte	broušení	ve	stupni	2.	Pokud	se	vytvořilo	zakřivení	
ostří,	lze	se	pokračovat	ve	stupni	3. 
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PŘEOSTŘENÍ EVROPSKÝCH A AMERICKÝCH NOŽŮ NA 
NOŽE S 15°OSTŘÍM 

Tento	model	brusky	1520	umožňuje	přeostření	evropských	a	amerických	nožů	na	nože	
asijského	typu	s	ostřím	pod	úhlem	15°	pro	krájení	jemnějších	potravin.	
Pro	přeostření	postupujte	dle	pokynů	pro	ostření	asijských	nožů.	Toto	přeostření	ve	stupni	
1bude	trvat	déle,	než	další	následné	ostření.

OSTŘENÍ NOŽŮ S VLNITÝM OSTŘÍM
Vlnité	ostří	je	podobné	malému	pilovému	ostří	s	kulatými	vyhloubeními	a	se	sérií	zoubků.	
Během	normálního	užívání	je	řezání	prováděno	těmito	zoubky.	
Model	Chef’sChoice®	1520	je	určen	k	ostření	všech	typů	vlnitých	ostří.	Ovšem	užívejte	
pouze	3.	stupeň	(obrázek	14),	který	vyhladí	a	naostří	zoubky	a	vyrobí	mikroostří	po	celé	
délce	vlnitého	ostří.	Všeobecně	stačí	5	až	10	tahů	pro	úplné	naostření.	Jestliže	 je	nůž	
velmi	tupý,	bude	zapotřebí	více	tahů.	Jestliže	 je	čepel	velmi	poškozena,	použijte	 jeden	
střídavý	tah	(2-3	sekundy)	v	pravé	a	levé	zdířce	stupně	2	a	následně	proveďte	sérii	tahů	
na	stupni	3	střídavě	na	levé	a	pravé	zdířce.	POZOR:	Nadměrné	použití	stupně	2	bude	
odstraňovat	mikrozoubky.
Jelikož vlnité ostří připomíná strukturou pilu, hrana se nikdy nebude zdát tak ostrá 
jako hrana hladkého ostří. Přesto jejich zoubkovaná struktura pomáhá přeříznout 
tvrdou kůrku potravin nebo rozetnout jiné materiály, např. karton. 
ČIŠTĚNÍ OSTŘÍCÍHO A LEŠTÍCÍHO KOTOUČE – STUPEŇ 3
Chef’sChoice®	MODEL	1520	 je	vybaven	vestavěným	příslušenstvím	k	ručnímu	čištění	
brusného	kotouče	ve	stupni	3.	Nenahrazuje	to	pravidelné	mytí	brusného	modulu,	jak	je	
popsáno	níže.	
V	 případě,	 kdy	 je	 kotouč	 pokryt	 vrstvou	 
mastnoty,	 potravy	 nebo	 hoblinami	 z	
broušení,	může	být	povrch	kotouče	vyčištěn	
a	obnoven	pomocí	páčky,	která	je	umístěna	
v	levém	dolním	rohu	na	zadní	části	zařízení	
(obrázek	15).
Nejdříve	 se	 přesvědčte,	 že	 je	 zařízení	 
zapojeno	 k	 elektrické	 síti	 a	 následně	
posuňte	velmi	 jemně	menší	páčku	vpravo,	
až	 uslyšíte,	 že	 se	 páčka	 dotýká	 povrchu	
kotouče	a	podržte	ji	asi	3-5	sekund.	Jestliže	
je	 páka	 přesunutá	 na	 jednu	 stranu,	 čistící	 obr. 13. broušeni evropských nožů

obr. 14. ostřeni nožůs vinitým ostřim obr. 15. čistici nåstroj
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nástroj	 čistí	 a	nově	 tvaruje	aktivní	 část	 kotouče	na	opačné	straně.	Přesunutím	páky	v	
protějším	směru	čistíte	druhý	kotouč.
Používejte	tento	čistící	nástroj	pouze	tehdy,	pokud	v	průběhu	stupně	3	zjistíte,	že	kotouče	
neleští	 dostatečně	 kvalitně	 nebo	 když	 potřebujete	 příliš	 mnoho	 tahů	 ke	 kvalitnímu	
naostření.		Používání	tohoto	nástroje	odstraňuje	materiál	z	povrchu	kotouče.	Následkem	
nadměrného	používání	se	zbytečné	odstraňuje	část	brusiva	z	povrchu	kotouče	a	tím	se	
kotouče	předčasně	opotřebí.
Pokud	pravidelně	před	ostřením	čistíte	 své	nože,	 budete	potřeba	 čistit	 disky	 stupně	3	
pouze	jednou	či	dvakrát	do	roka	(a	to	i	při	denním	používání	modelu	1520).

JAK DOSÁHNOUT OPTIMÁLNÍHO CHODU CHEF’S CHOICE 
MODEL 1520

	A.	 Před	ostřením	vždy	očistěte	nože	od	zbytků	potravin,	mastnoty	a	jiných	nečistot.	K	čistění	nožů	
použijte	doporučené	čisticí	prostředky	nebo	vodu.

B.	 Ostřete	nože	doporučenou	konstantní	rychlostí	po	celé	délce	čepele	a	nikdy	nepřerušujte	proces	
ostření.	Když	je	ostří	nože	v	kontaktu	s	brusným	kotoučem,	jemně	táhněte	až	ke	špičce	nože

C.	 Nevypínejte	přístroj,	pokud	je	ostřený	nůž	v	kontaktu	s	brusným	kotoučem.
D.	 Dodržujte	postupy	broušení	pro	daný	typ	ostří	pro	dosažení	nejlepšího	naostření	a	prodloužení	

životnosti	nože.	Pro	jednostranné	tradiční	asijské	čepele	je	zvláště	důležité	dodržovat	postup	ostření.
E.	 Naučte	se	poznat	zalomení	ostří	a	tím	zlepšíte	výsledný	efekt	broušení.	Pokud	se	naučíte	

poznat	dostatečné	nabroušení	v	prvních	stupních	ostření,	nebude	nutné	následné	přiostřování	
a	zajistíte	si	neuvěřitelnou	ostrost	ostří.	Ostrost	čepele	vyzkoušíte	řezem	na	rajčeti	nebo	na	
kousku	papíru.

ZÁRUKA
Na	 všechny	 části	 se	 vztahuje	 všeobecná	 záruka	 po	 dobu	 1	 roku	 a	 to	 v	 rozsahu	 vad	
materiálů	 a	 funkčnosti.	 Záruka	 se	 nevztahuje	 na	 výměnu	 brusných	 kotoučů,	 které	 se	
časem	opotřebují	používáním	přístroje.

POSTUP
Pokud	je	v	pozáruční	době	nutná	oprava,	vraťte	přístroj	zpět,	kde	jste	jej	zakoupili	a	kde	
budou	vyčísleny	náklady	na	opravu	 ještě	před	 jejím	uskutečněním.	Prosíme	o	zaslání	
své	adresy,	čísla	telefonu,	krátký	popis	problému	nebo	poškození	přístroje,	a	to	na	samo-
statném	listu	papíru,	který	přiložíte	spolu	s	vadným	přístrojem	do	krabice.	Uschovejte	si	
doklad	o	nabytí	přístroje	a	o	jeho	zaslání,	jako	zálohu	před	případnou	ztrátou	při	přepravě.

Zašlete přístroj (doklad o zaplacení zásilky) na adresu:
TOMGAST	Czech	Republic	s.	r.	o.						Bohumínská	1876/2						Karviná	-	Nové	Město

735	06
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