
instruction manual

 Professional 
Diamond Hone® Knife Sharpener 2100

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

instructions to achieve optimal 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 Chef’sChoice® Model 2100 

motor drive section in water or other liquids.
3. Make sure knife blades are cleaned thoroughly before they are inserted in the  

Model 2100 sharpener.
4.  Unplug from outlet when not in use and before cleaning or putting on or taking off parts, 

except for detachable module (Figure 1).
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. 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 local 
Chef’sChoice® distributor. 

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

8.  The Chef’sChoice® Model 2100 Knife Sharpener is designed to sharpen kitchen knives, 
pocket knives, and most sports knives. Do not attempt to sharpen ax blades, “parrot 
beak” knives or any large knife that does not fit freely in the slots.

9.  Do not let the power cord hang over edge of table or counter or touch hot surfaces.
10. When in the “ON” position the Chef’sChoice® should always be on a stable countertop 

or table.
11. WARNING: KNIVES PROPERLY SHARPENED ON YOUR CHEF’SCHOICE WILL BE 

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

12. Do not use outdoors.
13. Close supervision is necessary when any appliance is used by or near children or  

by the infirm.
14. Do not use honing oils, water or any other lubricant with the Chef’sChoice® sharpener.
15. SAVE THESE INSTRUCTIONS.
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congratulations on your selection of 
the chef’schoice® Professional  
Knife sharpener model 2100! 
You will find the Chef’sChoice® Model 2100 Sharpener puts an exceptionally sharp and 
durable edge on all of your knives. It is backed by EdgeCraft, the World Leader in Cutting 
Edge Technology®.
The Model 2100 incorporates advanced EdgeCraft diamond abrasive, honing and stropping 
technology to produce the sharpest and most durable edges of any sharpener available 
today. With it you can quickly and reliably develop a shaving-sharp edge on all your knives. 
Once your knives have been sharpened on the Model 2100, resharpening takes less than  
1 minute. Consequently if the Model 2100 is conveniently located in your work area, you 
can resharpen so rapidly that your knives can be maintained razor sharp every day.

unPacKinG anD PrEParinG For oPEration
The Model 2100 has a cast metal motor-drive housing and a detachable Sharpening  
Module that are packed together but are not assembled (See Figure 1). 
To assemble the Model 2100, insert the Sharpening Module into the guide rails of the 
motor-drive housing, (Figure 2) and slide the module toward the motor compartment until 
it locks in place. If the sharpening module does not snap together easily and quickly, follow 
the instructions in the “Inserting Sharpening Module” section, (Page 12) of this manual.   

Figure 1. Model 2100 sharpener disassembled.

On/Off Switch

Release ButtonMotor-drive Section

Detachable Sharpening Module



4

GEnEral DEscriPtion - moDEl 2100 sHarPEnEr
The standard Model 2100 sharpener is equipped with the novel 3-Stage EdgeSelect® 
Sharpening Module that sequentially sharpens, hones and strops your knife edge to  
perfection. The knife is sharpened in the 1st Stage with 100% diamond-surfaced abrasives 
and then honed in the 2nd Stage with finer diamond particles. In the 3rd Stage the edge 
is stropped and polished to hair splitting sharpness. This proprietary 3-Stage sharpening 
system creates an essentially burr-free triple beveled Trizor® knife edge that will stay sharp 
longer than conventionally sharpened knives. The Sharpening Module, incorporating all 
three stages, is a self-contained unit that can be removed for washing and sanitizing in a 
dishwasher or at the sink. It is removed simply by depressing the release button (Figure 2) 
and sliding the module off the motor-drive housing.
A rugged and powerful motor is enclosed in the motor housing. Splined drive couplings  
attached to the shafts of the motor drive and the Sharpening Module permit its rapid 
removal or engagement.
In all three stages, the edge is sharpened with alternating strokes in the right and left slots. 
Plastic hold-down springs stabilize the knife blade against precise angle guides (Figure 3) 
in each stage as the blade edge is precisely aligned against the sharpening, honing and 
stropping disks. The downward movement of the blade in each of the slots is controlled 
by an Edge Stop Plate, made of a durable polymer that positions the edge optimally and 
securely as it contacts each disk, without damaging the sharp edge being formed. For best 
results, the knife edge should only just touch or lightly rest on the front Edge Stop Plate. 
Excessive downward pressure does not hasten the sharpening process and it will result in 
unnecessary cutting into the Stop Plate. 

Figure 2. Insert sharpening module on rails and slide towards the motor-drive section until it engages  
motor-drive. To disengage press release button and slide away from the motor-drive, see Figure 16.

Motor-drive Section Release Button  
(in back)

Knife Blade Guides

Sharpening Module
On/Off Switch



5

understanding the Versatile Edgeselect® Diamond Hone® sharpening module 
The unique Chef’sChoice® EdgeSelect® Sharpening Module (Figure 4) supplied with the 
standard Model 2100 is designed so that you may sharpen each knife according to your 
intended use. This three (3) stage sharpener has two precision conical sharpening / honing 
stages with fine 100% diamond abrasives and one polishing/stropping stage using  
proprietary flexible abrasive disks. These stages can be used in different sequences to  
give you either an astonishingly sharp, smooth faceted edge for effortless cutting and  
presentations or one with a selected amount of residual “bite” along the facets. The 
resulting edge is ultrasharp and non-serrated. This residual “bite” is created by precisely 
polished microflutes that are formed on the facet  surface by the ultrahoning action of the 
stropping disks in Stage 3. You will find that these sharp flutes created on each side of the 
ultrasharp and non-serrated cutting edge aid substantially in those difficult cutting chores 
experienced with fibrous foods, meat, stalky vegetables and dressing of game.
The sharpening, honing and polishing actions are controlled by using precisely angled 
guides for the blade and precisely matched conically surfaced abrasive disks. The  
sharpening angles are several degrees larger in each successive stage.
Fine diamond-coated conical disks in Stage 1 create microgrooves along the facets on 
each side of the edge establishing the first angled bevel of the Trizor® edge.
In Stage 2 finer microgrooves are created across the facets immediately adjacent to the 
edge by still finer diamonds as they establish a well defined second bevel on the facets 
that is a few degrees larger than the bevel developed in Stage 1.
In Stage 3 ultrafine abrasive stropping disks are set at a third and slightly larger angle. 
They polish and strop the facets immediately adjacent to the edge, creating a third  
microbevel and establish a microscopically thin straight and super polished edge of  
astonishing sharpness. The stropping action simultaneously polishes and sharpens the 
boundaries of those microgrooves created by the diamond abrasives in Stages 1 and 2 
adjacent to the edge. Through this polishing process they become sharp micro flutes that 
will assist the cutting action of “difficult to cut” foods.

Figure 3. Knife is inserted between the Blade Guide 
and the knife hold down spring until edge rests lightly 
on Edge Stop Plate.

Precision Angle 
Blade Guide

Plastic Hold  
Down Spring

Edge  
Stop Plate

Figure 4. EdgeSelect® Sharpening Module.

Knife Hold 
Down 
Spring

Stage 3Stage 2Stage 1
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This unique 3-Stage design gives you an edge of remarkable sharpness and, because of 
the triple angle bevel it creates on each facet, you will note knives stay sharp longer.
The following sections describe the general procedures for optimal sharpening in each 
stage and suggest how you can optimize the edge for your intended uses.
Unless you do a lot of heavy duty cutting you will need to use Stage 1 only once in a while. 
One of the important advantages of using the EdgeSelect Sharpening Module is that you 
can strop and polish your knives to razor sharp edges as often as needed and yet  
experience little knife wear compared to older sharpening methods. Resharpening can 
usually be done in Stage 3. Occasionally you will need to use Stage 2 for resharpening.  
Use Stage 1 only for the heaviest duty applications (see Resharpening Section.)
The Chef’sChoice® Model 2100 EdgeSelect Sharpening Module is equipped with a  
manually activated diamond dressing accessory that can be used if necessary to remove 
any accumulated food or sharpening debris from the surface of the polishing/stropping 
disks. In order to minimize the need for dressing, we strongly urge you to clean knives each 
time before sharpening them. By doing so, you will be able to go months before you need 
to “dress” these disks. Only when you sense a distinct decrease in polishing efficiency will 
there by any need to use this convenient feature described further in a subsequent section. 
The sharpening and honing disks are spring-loaded on their drive shaft to provide an 
optimum sharpening pressure that ensures rapid yet uniform sharpness along the length of 
the edge and minimizes the potential for gouging the edge.
Each sharpening Stage is equipped with knife hold down springs that are positioned over 
the sharpening disks to provide a spring action that holds the face of your knife securely 
against the precision guide planes in the right and left slots of that stage during sharpening.
Unless you have special blades designed to be sharpened primarily on one side of the edge 
(such as Japanese Kataba blades) you will want to sharpen equally in the right and left 
slots of each stage you use. This will ensure the edge is symmetrical and will cut straight 
at all times.
When sharpening in any stage, the knife should, on sequential strokes, be pulled  
alternately through the left slot and the right slot of that Stage. Generally only one  
pull in the left and one in the right slot will be adequate in each stage; with duller blades 
you may need to make two pairs of pulls in a given stage (see subsequent sections for 
more detail). Always operate the sharpener from the front side. Hold the blade horizontal 
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and level, slide it down between the plastic spring and the guide plane and pull it toward 
you at a uniform rate as it contacts the sharpening or stropping disk. You will be able to 
feel and hear the contact as it is made. Always keep the blade moving uniformly through 
each stage; do not stop the pull in mid stroke. Consistent pull speed of about 4 seconds per 
stroke for an eight (8) inch blade is recommended. The time can be less for shorter blades 
and more for longer blades.
Never operate the sharpener from the back side.
Use just enough downward pressure when sharpening to ensure uniform and consistent 
contact of the blade with the abrasive disks on each stroke. Additional pressure is  
unnecessary and will not speed the sharpening process. Avoid cutting into the plastic stop 
bar of the Sharpening Module (see Figure 3). However, cutting into the stop bar will not 
functionally impact operations of the sharpener or damage the edge.

instructions
read this Before You start to sharpen
The EdgeSelect Sharpening Module is designed to sharpen either Straight edge or Serrated 
edge knife blades.
1. Sharpen Serrated Blades Only in Stage 3. Do not sharpen serrated blades in Stages 1 and 

2 as that may remove more metal than necessary from the serrations. See Section titled 
Procedure for Sharpening Serrated Blades for more details.

2. Straight Edge blades can be sharpened in all three stages, however, use of Stage 1 may be 
necessary only if the knife is very dull or if you wish to create an edge with extra “bite”.  
See following Section for more details.

Procedure for sharpening straight Edge Blades
straight Edge Blades: sharpening First time
Before you turn on the power, slip a knife blade smoothly into the slot between the left 
angle guide of Stage 1 and the elastomeric spring. Do not twist the knife (Figure 5.)
Move the blade down in the slot until you feel it contact the diamond disk. Pull it toward 
you, lifting the handle slightly as you approach the tip. This will give you a feel for the 
spring tension. Remove the knife and press the Power Switch. A red “indicator” on the 
switch appears when this switch is turned “ON”.
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  Stage 1: (If your knife is already reasonably sharp, skip Stage 1 and go directly to Stage 
2.) If you are sharpening a knife for the first time or if the knife is very dull, start in Stage 
1. Pull the knife once through the left slot of Stage 1 (Figure 5) by slipping the blade 
between the left angle guide and the plastic knife hold down spring and moving the blade 
downward in the slot until it engages the diamond coated disk while pulling the blade. You 
will hear it make contact with the disk. Insert the blade as close as possible to its bolster 
or handle. If the blade is curved, lift the handle slightly as you sharpen near the tip of the 
knife, keeping the blade edge approximately parallel to the table.  Sharpen the entire blade 
length. For an eight (8) inch blade each pull should take about 4 seconds. Pull shorter 
blades through in 2-3 seconds and longer blades in 6 seconds. Next, repeat with one full 
length pull in the right slot of Stage 1.
Note: Each time you insert the blade you should simultaneously pull the blade toward you. 
Never push the blade away from you. Apply just enough downward pressure to make con-
tact with the wheel – added pressure does not improve or speed the sharpening process. 
To ensure even sharpening along the entire blade length, insert the blade near its bolster 
or handle and pull it at a steady rate until it exits the slot. In each Stage make an equal 
number of pulls, alternating in the left and right slots, in order to keep the edge facets  

Burr

Figure 6. Develop a distinct burr along knife edge 
before stropping in Stage 3.

Figure 5. Stage 1. Inserting blade in slot between 
guide and knife hold down spring. Alternate left and 
right slots.

Figure 8. Inserting blade in left slot of Stage 2.Figure 7. Burr can be detected by sliding fingers 
across and away from the edge.    
Caution!  See text.

Move fingers 
across and  
away from edge



symmetrical. Generally in Stage 1 you will find that only one pull in each (left and right) 
slot is adequate. Before proceeding to Stage 2, carefully check the edge of your knife to be 
sure a burr has been formed along the sharpened edge, as described next:
Detecting the Burr
In order to confirm that a burr (Figure 6) exists along one side of the edge, move your 
forefinger carefully across the edge as shown in the Figures 6 & 7. 
(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 hold it) and 
vise 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 a burr exists, proceed to 
Stage 2.
If no burr exists, make one (1) additional pull in the left and right slots of Stage 1. Slower 
pulls will help develop the burr. If the knife is extremely dull, additional pulls in Stage 1 may 
be needed to develop a burr.  Confirm the presence of the burr along the entire edge      before 
proceeding to Stage 2. 
Stage 2: Using the above procedure described for Stage 1, sharpen the blade in Stage 2.
Pull the blade once through the left slot of Stage 2 (Figure 8) and once through the right 
slot (Figure 9). For an eight (8) inch blade take about four (4) seconds for each pull. For  
longer knives take about 6 seconds per pull and about 2-3 seconds for shorter blades. 
Check for a burr along the edge. If no burr exists make additional pairs of pulls in Stage 2 
until a burr develops and before proceeding to Stage 3.
Stage 3: In general only one or two pairs of pulls in Stage 3 will be necessary to obtain a 
razor sharp edge. As in Stages 1 and 2, make alternate pulls in left (Figure 10) and right 
slots pulling the knife through the slots at the same speed used in Stages 1 and 2.
More pulls in Stage 3 will refine the edge further, creating an edge particularly desirable for 
the finest food preparations. Fewer pulls in Stage 3 may be preferable if you will be cutting 
fibrous foods as discussed in more detail in the following sections.
After sharpening in Stage 3 the edge should be astonishingly sharp. There should be no 
burr remaining along the edge.

Figure 9. Inserting blade in right slot of Stage 2. Figure 10. Inserting blade in left slot of Stage 3. 
Alternate left and right slots.

9
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optimizing the Knife Edge for Each use
For the Polished Edge
Where the finest and smoothest cuts are preferred in order to prepare smooth unmarked 
sections of fruits or vegetables, sharpen in Stage 2 (or 1 and 2 as described above) and 
make extra pulls through Stage 3. Three or more pairs of pulls, with each pull alternating in 
the left and right slots of Stage 3 will refine the third facet and create remarkably smooth 
and sharp edge, (Figure 11) ideal for elegant presentations.
When resharpening the Polished edge use Stage 3 each time (alternating left and right 
slots). If after a number of resharpenings it is taking too long to obtain a sharp edge, you 
can speed the process by resharpening first in Stage 2 following the procedures detailed 
above, and then stropping in Stage 3. By this procedure you will retain very smooth edges 
and prolong the life of your knives. This procedure, unlike conventional sharpening, will 
give you extraordinary sharp knives every day while removing very little metal.
For meats, Field Dressing Game and Highly Fibrous materials
For butchering, field dressing or cutting fibrous materials you may find it advantageous 
to sharpen in Stage 1, followed directly by Stage 3. This will leave sharpened microflutes 
along the facets near each side of the edge (Figure 12) that will assist in the cutting of such 
materials. The edge will be very sharp and unserrated after only one or two alternating 
pairs of pulls in Stage 3.
To prepare this type edge, sharpen in Stage 1 until a burr is developed along the entire 
edge. Then move directly to Stage 3 and make one or two pairs of pulls there.
To recreate this type of edge, when the knife needs resharpening, use Stage 3 for only one 
or two resharpenings. Then go back to Stage 1 for one pull in each of the left and right 
slots and then return directly to Stage 3. Do not resharpen in Stage 2.
     For Game and Fish
The optimum edge for cooked poultry generally can be obtained by using Stage 2 followed 
by Stage 3 (Figure 13). For raw poultry, Stage 1 followed by Stage 3 as described above may 
be preferable. For filleting fish use a thin but sturdy blade sharpened in Stages 2 and 3.

Figure 11. Larger polished facet  
adjacent to edge is ideal for  
attractive preparations.

Figure 12. Retention of larger 
microflutes adjacent to edge helps 
when cutting fiberous foods.

Figure 13. For fish and poultry,  
retention of finer microflutes  
adjacent to edge can be helpful.



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 tips of the teeth do most of the cutting. Serrated 
blades of all types can be sharpened with the EdgeSelect Sharpening Module. However, 
use only Stage 3 (Figure 14), which will sharpen the teeth of the serrations and develop 
ultra sharp microblades along the edge of these teeth. Generally five (5) to ten (10) pairs 
of alternating pulls in Stage 3 will be adequate. If the knife is very dull more pulls will be 
needed. If the knife edge has been severely damaged through 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. Inspect the serrated 
blade edge periodically as you sharpen.
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 does help 
break the skin on hard and crusty foods.
In order to resharpen serrated blades use these same procedures.

resharpening straight Edge Blades
Resharpen straight edge knives whenever practical using Stage 3. When that fails to 
quickly resharpen, return to Stage 2 and make one or two pairs of alternating pulls. Then 
return to Stage 3 where only one to two alternating pair of pulls will be adequate to put 
a new razor-like edge on the knife. Use Stage 1 as a first step in resharpening only if you 
wish to have more “bite” along the edge or if the knife has been dulled excessively.
If a conventional sharpening steel is used repeatedly to tune up the edge between  
resharpenings on the Chef’sChoice® Model 2100 you will have to resharpen first in Stage 
2 following the normal sharpening procedure and then strop in Stage 3. In this case it 
will take 3 or more alternating pairs of pulls in Stage 2 to achieve a uniform burr before 
proceeding to Stage 3.
In view of this, if you wish to reduce sharpening time, you can consider not using the 
conventional sharpening steel, and rely on Stage 3 for fast resharpening.
Resharpen serrated blades in Stage 3. See sections above.

Figure 14. Sharpen serrated blades only in 
Stage 3. (See instructions)
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Dressing of stropping/Polishing Disks – stage 3
The Chef’sChoice® EdgeSelect Sharpening Module is equipped with a built-in accessory to 
manually dress the stropping disks in Stage 3. This is not a substitute for regular cleaning 
of the entire sharpening module as described in a subsequent section to remove grease or 
food from these disks. In the event these disks become glazed and blackened with metallic 
sharpening debris, they can be dressed 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 left 
lower corner of the Module as you face the rear of Model 2100.
To operate the dressing tool, it is necessary first to turn the power switch “ON”. With the 
sharpener running, press the lever as shown in Figure 15 gently to the right until you hear 
the dressing tool contact the stropping disk. Maintain gentle pressure on the lever for 3 to 5 
seconds, then press the lever gently to the left for 3 to 5 seconds. Do not dress either disk 
for more than 5 seconds at any one time. This completes the dressing cycle. In order to 
avoid excessive wear on the stropping disks, apply only light finger pressure on the lever. 
Use this dressing accessory only if and when Stage 3 no longer appears to be sharpening 
well or when it takes too many pulls to obtain a razor sharp edge. Using this tool removes 
material from the surface of the Stage 3 disks and, hence, if used excessively, it will un-
necessarily remove too much of the abrasive surface – wearing the disks out prematurely.
If you clean knives regularly before sharpening you will need to clean or dress the Stage 3 
disks only about once or twice a year even with daily use of the Model 2100.

rEmoVinG, clEaninG anD insErtinG tHE sHarPEninG moDulE
When there is evidence of grease, fat, or food on any of the sharpening wheels or on 
plastic surfaces of the Sharpening Module where it cannot be readily removed, it is time 
to remove and wash the module as described in the following section. We recommend 
knives always be cleaned of food, fat and grease before sharpening – at a minimum, wipe 
them down with a cloth in order to reduce the need for frequent cleaning of the Sharpening 
Module. For hygiene reasons we recommend that the module be washed regularly.

12

Figure 15. Stage 3 disks can be dressed if 
necessary. Use infrequently. (See instructions)

Figure 16. Sharpening Module is easily removed 
for cleaning.

Press release button 
and pull Sharpening 
Module to right
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To remove the Sharpening Module, first turn the motor switch to the “OFF” position. Then 
press the release button while pulling the Sharpening Module away from the motor  
housing (see Figure 16). The Sharpening Module should remove easily. NEVER IMMERSE 
THE MOTOR DRIVE SECTION IN WATER OR SPRAY IT WITH WATER.

clEaninG tHE sHarPEninG moDulE
When the Sharpening Module becomes soiled or contaminated it should be removed as 
described and cleaned of food and grease by either of the following two methods:
a. Washing by Hand:
 1.  Spray the wheels in each stage with liquid dishwasher detergent.
 2.  Then spray or flood under running water long enough to loosen any attached food, etc.
 3.  Rinse or spray under a strong stream of warm water. 
 4.  Drain on paper towels. 
 5.  CAUTION… if you elect to towel dry, use care not to loosen or damage the plastic  

   hold-down spring.
 6.  If after hand washing the diamond wheels are not bright and shiny they may still have 

   grease on them. In that event you should consider putting the sharpening module  
   through a dishwasher.

B.  Dishwasher: the sharpening module is designed to be washed safely in either 
domestic or commercial type dishwashers

 1.  Spray the wheels in each stage with liquid dishwasher detergent.
 2.  Put in upper shelf of dishwasher on normal wash cycle.
 3.  Allow Sharpening Module to dry in the dishwasher, in a position remote from the heaters.

Periodically remove any metal dust that has collected in the two collection cavities that are 
located in the base of the sharpener, below the Sharpening Module. With the Sharpening 
Module removed, simply invert the motor housing and shake the dust loose. Otherwise 
remove with a damp sponge. Because of the proximity to the electrical motor we do not 
recommend the use of a water spray or compressed air to remove the loose swarf (metal 
filings) from the base of the sharpener

insErtinG sHarPEninG moDulE
To reinsert the Sharpening Module into the main motor housing, insert the shaft coupling 
end of the Sharpening Module into the guide rails at the right end of the sharpener. Then 
gently push the Sharpening Module toward the motor housing until it locks in place. If it 
resists snapping into the locked position: (1) Pull the module away from the motor shaft 
until it fully disengages; (2) Turn the motor switch ON briefly; (3) Then turn it OFF; (4) While 
the motor is still coasting to a stop, push the Sharpening Module into place. It will then 
automatically snap into position when the spline coupling becomes properly self-aligned.
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HoW to GEt tHE most out oF Your 
chef’schoice® model 2100
1. There is no maintenance required other than for hygene reasons to remove and clean the 

Sharpening Module as described regularly in the sink or dishwasher. It is unnecessary to 
clean this module simply because the honing wheels darken – that is normal. The wheels 
are self cleaning (through mild ablation) unless they become covered with fat and grease. 
The need for cleaning can be minimized by wiping your knives before and after sharpen-
ing as described in this manual. NEVER immerse the motor-drive unit in water. Periodically 
shake out the metal dust under the sharpening Module as described under “Cleaning the 
Sharpening Module.”

2. We suggest you locate the Model 2100 in a convenient place in your work area. A few quick 
passes through Stage 3 will restore your knife edge to razor sharpness. By using Stage 3 to 
restore your edge it is not necessary to use a sharpening steel. You will find your knife edge 
stays sharper longer than if resharpened with a conventional steel.

3. Resharpen the knife in Stage 2 only when you cannot first achieve satisfactory sharpness 
with a few pulls through Stage 3.

4. This sharpener is supplied with an abbreviated set of instructions printed on an adhesive 
backed plastic label. If you wish to keep these handy, remove backing and adhere to the top 
surface of the motor housing. Replacement labels are available from EdgeCraft.

5. Always clean all food, fat and foreign materials from knife blade before sharpening or 
resharpening. 

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

7. Always pull the blades at the recommended speed and at a constant rate over the entire 
length of the blade. Never interrupt or stop the motion of the blade when in contact with the 
abrasive disks.

8. Always alternate pulls in right and left slots (of any stage used). Specialized Japanese blades 
are an exception and are sharpened primarily on one side of the blade.

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

10. Used correctly you will find you can sharpen the entire blade to within 1/8” of the bolster or 
handle. This is a major advantage of the Chef’sChoice® EdgeSelect Module compared 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 metal bolster near the handle extending to the edge, a 
commercial grinder can modify or remove the lower portion of the bolster so that it will not 
interfere with the sharpening action allowing you to sharpen the entire blade length.
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11. To increase your proficiency with the Chef’sChoice® EdgeSelect Sharpening Module, learn 
how to detect a burr along the edge (as described above). While you can sharpen well 
without using this technique, it is the best and fastest way to determine when you have 
sharpened sufficiently in Stages 1 and 2. This will help you avoid over sharpening and  
ensure incredibly sharp edges every time. Cutting a tomato or a piece of paper is a  
convenient method of checking for blade sharpness.

12. We do not recommend the Model 2100 for extremely thick, bone-breaking cleavers such as 
the older styles made in Germany. Asian and thinner type cleavers will sharpen quickly on 
the Model 2100.

13. Replacement sharpening module s can be ordered from our local distributor or from the  
factory. For customer service or assistance call 1-800-342-3255.

normal maintEnancE
No lubrication is required for any moving parts, motor, bearings, or sharpening surfaces. 
There is no need for water on the abrasives. The exterior of the sharpener may be cleaned 
by carefully wiping with a damp cloth. Do not use detergents or abrasive cleansers.  
Periodically or as needed you can remove metal dust that will accumulate under the  
Module from repeated sharpenings. 

sErVicE
In the event post-warranty service is needed, return your sharpener to your retailer or 
EdgeCraft’s national distributor 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 on a separate sheet inside the box. Retain a shipping receipt as  
evidence of shipment and as your protection against loss in shipment.
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Engineered and assembled in the U.S.A. www.chefschoice.com
This product may be covered by one or more EdgeCraft patents and/or patents pending as  
marked on the product. 
Chef’sChoice®, EdgeCraft® and Diamond Hone® are registered trademarks of EdgeCraft Corporation, 
Avondale, PA.
Conforms to UL Std. 793 Certified to EN 55014-1, EN 60335-1, EN60335-2
A-weighted sound pressure 71dB, uncertainty 0.6dB
© EdgeCraft Corporation 2016  
F16    I2182Z5

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

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



HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

 Professional 
Diamond Hone® Késélező 2100

Használat előtt olvassa el az útmutatót.
A legjobb eredmény elérése érdekében

kövesse az útmutatóban leírtakat.

HU
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BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK
Elektromos eszközök használata esetén a biztonsági óvintézkedések 
betartása kötelező, beleértve az alábbiakat:
1. Olvassa el a használati útmutatót!
2. Az elektromosság okozta veszély elkerülése érdekében a Chef’sChoice® 2100 készülék 

motoros egységét soha ne merítse vízbe, vagy más folyadékba!
3. A Chef’sChoice® 2100 használata előtt a kés pengéjét mindig alaposan meg kell tisztítani.
4. Használaton kívül, illetve az alkatrészek tisztítása, eltávolítása és visszahelyezése előtt 

(kivéve: kiveheto élező egység) áramtalanítsa a készüléket! (1. ábra)
5. A készülék mozgó részeit ne érintse meg!
6. Ha az elektromos kábel vagy dugó sérült, vagy ha a készülék működésében 

rendellenességet tapasztal, ne kapcsolja be a készüléket!
 Vásárlóknak az USA-ban: Ha a késélező javításra szorul, küldje vissza a gyártóhoz,  

ahol megállapítják a javítás, illetve az elektronikai, vagy mechanikai szerelés  
költségét. Ha a készülék elektromos kábele sérült, az, baleset elkerülése érdekében csak 
a Chef’sChoice® kereskedésben, vagy szakszerviz által cserélhető.

 Vásárlóknak az USA-n kívül: Kérjük, a késélezőt küldje vissza az eladóhoz, ahol  
megállapítják a javítás, illetve az elektronikai, vagy mechanikai szerelés költségét.  
Amennyiben a készülék tápkábele sérült, az, a speciális szerszámok szükséglete  
miatt csak a gyártó által kijelölt szerviz által cserélhető. Kérjük, keresse fel  
Chef’sChoice® kereskedőjét.

7. Ha a késélezőhöz nem eredeti EdgeCraft Corporation alkatrészeket használ,  
azok tűz- és balesetveszélyesek lehetnek, vagy áramütést okozhatnak.

8. A Chef’sChoice® 2 100-as modell konyhai kések, zsebkések és sportkések élezésére  
alkalmas. Ne használja fejszék, ívelt pengéjű kések, vagy olyan pengék élezésére, 
amelyeket nem tud könnyedén behelyezni az élező nyílásba.

9. A hálózati kábel ne lógjon le az aszatlról, vagy pultról, és figyeljen arra, hogy  
forró felülettel ne érintkezzen!

10. Bekapcsolt állapotban („ON” helyzetben a kapcsoló pirosan világít) a Chef’sChoice® 
késélező legyen mindig stabil, vízszintes asztallapon, vagy pulton.

11. VIGYÁZAT: A CHEF’SCHOICE® HASZNÁLATA ÁLTAL A KÉSEK A VÁRTNÁL  
ÉLESEBBEK LESZNEK. A BALESET ELKERÜLÉSE ÉRDEKÉBEN, A KÉSZÜLÉKET 
FOKOZOTT ÓVATOSSÁGGAL MŰKÖDTESSE! A MEGÉLEZETT KÉSSEL NE VÁGJON 
UJJAI, KEZE, ILLETVE A TESTE IRÁNYÁBA! UJJAIT NE HÚZZA VÉGIG A PENGE 
ÉLÉN! A KÉSZÜLÉKET BIZTONSÁGOS HELYEN TÁROLJA!

12. A készülék kültéri használatra nem alkalmas.
13. A készüléket gyermek közelében fokozott óvatossággal használja!
14. A Chef’sChoice® élező használata közben ne alkalmazzon fenő olajat, vizet vagy  

más folyadékot.

15. ŐRIZZE MEG A HASZNÁLATI  
ÚTMUTATÓT!
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Gratulálunk! Ön a Chef’sChoice® 
Professional Késélező 2100-as modellt választotta!
Ez az eszköz késeit különösen élessé és tartóssá varázsolja. A késélező gyártója az 
EdgeCraft – világvezető a vágóél technológiában. A 2100-as modell az EdgeCraft gyémánt 
csiszolóerejét egyesíti a fenési technológiával. A jelenleg forgalomban lévő élezők között a 
legélesebb és legtartósabb élt hozza létre. Használatával kései hamar borotvaélessé válnak. 
Ha késeit a 2100-as modellel egyszer megélezi, az újraélezés kevesebb, mint egy percet 
vesz már csak igénybe. Ennek következtében, ha a 2100-as modell mindig kéznél van, 
késeit olyan gyorsan újraélezheti, hogy azok minden nap borotvaélesek lesznek.
KICSOMAGOLÁS ÉS ÜZEMBE HELYEZÉS
A 2100-as modell egy öntött fém motoros egységből és egy leszerelhető élező egységből áll, 
amelyek külön találhatók a csomagolásban (lásd 1. ábra).
A 2100-as modell összeszereléséhez az élező egységet helyezze a motoros egység vezérlő 
sínjére (2. ábra), és csúsztassa a motor burkolata felé, amíg a helyére nem pattan. Ha a két 
egység nem illeszthető össze könnyen, kövesse a használati útmutató „Az élező egység 
behelyezése” fejezetében található leírást (12. oldal).

1. ábra A 2100-as modell szétszerelve.

Ki/bekapcsoló gomb

Kioldó gombMotoros egység

Kivehető élező egység
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LEÍRÁS – KÉSÉLEZŐ, 2100-AS MODELL
A 2100-as modellen egy háromfokozatú EdgeSelect® élező egység található, amely  
tökéletesen élezi, feni, köszörüli kései élét. Az első fokozatban gyémántbevonatú 
élezőkorongok élezik, majd a második fokozatban gyémántszemcsés korongok fenik a 
kés élét. A harmadik fokozatban a csiszolásnak és köszörülésnek köszönhetően a kés éle 
borotvaélessé válik. Ez a szabadalmazott, háromfokozatú készülék sorjamentes, három 
élszalagos Trizor® élt alakít ki, amely tartósabb, mint a hagyományos módszerekkel  
kialakított él. A háromfokozatú élező egység a készülékről levehető, így mosogatógépben 
vagy a mosogatóban tisztítható és fertőtleníthető. Eltávolítása egyszerű. Nyomja meg a 
kioldó gombot (2. ábra) és az élező egységet csúsztassa le a motoros egységről.
A nagy teljesítményű motor a motoros egységben, a burkolat alatt helyezkedik el. A 
motoros és az élező egységen bordás tengelykapcsoló található, így a két egység gyorsan 
összeilleszthető, illetve szétszerelhető.
A kést mindhárom fokozatban, felváltva a jobb és bal oldali nyílásban mozgassa előre-hátra. 
Az élvezetőben (3. ábra) a műanyag leszorító rugók mindhárom fokozatban stabilan tartják 
az élező-, csiszoló- és fenőkorongokkal érintkező pengét. A nyílásokban a penge lefelé 
irányuló mozgását az ütközőlemezek szabályozzák. A nagy sűrűségű polimer anyagból 
készült ütközőlemezek nemcsak megállítják, de az apró bemélyedéssel vezetik is a pengét 
anélkül, hogy az élben kárt tennének. Az élezés során úgy érheti el legjobb eredményt,  
ha a penge csak érintkezik az ütközőlemezzel, vagy könnyedén felfekszik rá. Ne nyomja  
nagy erővel a kést – ettől az élezés nem lesz hatékonyabb, és mély vágást okozhat  
az ütközőlemezen!

2. ábra. Az összeillesztéshez helyezze az élező egységet a vezérlő sínekre és csúsztassa a motoros egység felé. A 
szétszereléshez nyomja meg a kioldó gombot és csúsztassa le a motoros egységről (16. ábra).

Motoros egység Kioldó gomb
(hátul)

Pengevezetők

Élező egység
Ki/bekapcsoló gomb
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A sokoldalú EdgeSelect® Diamond Hone® Élező egység
A 2100-as modell, egyedülálló Chef’sChoice® EdgeSelect® élező egysége (4. ábra) a késeket 
azok használati céljának megfelelően élezi. A háromfokozatú (3) élező egység első és má-
sodik fokozatában precíziós, kúpos, gyémántbevonatú élező/köszörűkorongok, a harmadik 
fokozatban pedig szabadalmaztatott, csiszoló/fenők korongok találhatók. A késélező három 
fokozatának segítségével kétféle eredmény érhető el: az egyik módszer egy rendkívül éles, 
sima élű pengét, a másik pedig fogazott pengét eredményez. Mindkét művelet befejeztével 
finom élű és különlegesen éles penge jön létre. A fogazott él, a harmadik fokozat csiszoló/
fenőkorongjai által létrehozott, az élen megjelenő mikrobarázdákat jelenti. A finom élű, 
rendkívül éles vágóél teljes hosszán, illetve annak mindkét oldalán megjelenő barázdáknak 
köszönhetően, a húsok, rostos és egyéb, nehezen szeletelhető élelmiszerek feldarabolása 
nem jelent többé gondot.
Az élező, fenő és köszörülő műveleteket az élt tartó precíziós élvezetők és a kúpos  
élezőkorongok segítik. Az élvezetők fokozatonként egyre nagyobb szögben állnak.
Az első fokozatban található, gyémántbevonatú kúpos tárcsák mikrobarázdákat hoznak  
létre az él mindkét oldalán, amely a Trizor® él első élszalagját alakítja ki.
A második fokozatban, a második élszalag kialakítása során, a gyémántszemcsék még 
finomabb barázdákat alakítanak ki a pengeél teljes hosszán, mint az első fokozatban.  
A harmadik fokozatban a finomszemcsés köszörűtárcsák enyhén nagyobb szögben  
helyezkednek el.
A csiszoló- és köszörűkorongok egy harmadik, mikroélt hoznak létre, és egy különlegesen 
éles, vékony egyenes élt alakítanak ki. A köszörűkorongok egyszerre csiszolják és élesítik  
az első és második fokozat gyémántbevonatú tárcsái által létrehozott mikrobarázdákat.  
A köszörülés által a barázdák fogazattá alakulnak, amelynek segítségével a nehezen 
darabolható élelmiszereket is könnyen vághatja fel.

3. ábra. Helyezze a kést a precíziós élvezető és a  
műanyag leszorító rugó közé úgy, hogy a penge 
könnyedén támaszkodjon az ütközőlemezre.

Precíziós
élvezető

Műanyag
leszorító rugó

Ütközőlemez

4. ábra EdgeSelect Élező egység.

Műanyag
leszorító

rugó

3. fokozat2. fokozat1. fokozat
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Ez az egyedülálló, három fokozatból álló élező egység meglepően éles és tartós, három 
élszalagos élt hoz létre a penge mindkét oldalán.
A következő fejezetekben az egyes fokozatokban történő optimális élezésről, valamint arról 
talál leírást, hogy hogyan élezze a pengét a későbbi használatnak megfelelően.
Ha a kést gyakran használja nehéz vágási feladatokhoz, az élezés során a pengét az első 
fokozatban többször is át kell húznia. Az EdgeSelect élező egység egyik legfobb előnye az, 
hogy kését szükség esetén akár naponta is borotvaélessé varázsolja anélkül, hogy a penge 
elkopna. Az újraélezéshez használja a hármas fokozatot. Az újraélezésnél előfordulhat, hogy 
a műveletet a második fokozatban kell kezdenie. Az első fokozatot csak akkor használja, ha 
a penge rendkívül életlen (lásd az „Újraélezés” fejezetben).
A Chef’sChoice® 2100-as modell élező egységében egy beépített, kézi kapcsolású, 
gyémántbevonatú köszörű szerkezet található. Ennek segítségével, amennyiben szükséges, 
a csiszoló/köszörűkorongokról a lerakódott ételmaradék és az élezés során keletkezett, 
visszamaradt felesleges anyag könnyedén eltávolítható. Javasoljuk, hogy a kést minden 
élezés előtt tisztítsa meg. Ezáltal a korongok edzésére ritkábban, akár több hónap elteltével 
lesz csak szüség. A köszörű szerkezet használatát abban az esetben javasoljuk, ha az 
élezés hatékonysága csökkenne.
A rugós élező- és fenőkorongok az optimális nyomást gyakorolják a pengére. Ennek  
következtében egyenletes él jön létre a penge teljes hosszán és az él nem görbül el.
Az élező egységen található leszorító rugók, az egyes fokozatok jobb és bal oldali  
nyílásában biztosan tartják a pengevezetőkhöz támaszkodó kés élét. A kést minden  
fokozatban azonos számú mozdulattal húzza át az adott fokozat jobb és bal  
oldali nyílásában.
Ez alól kivételt képeznek az olyan kések, amelyeket kifejezetten a penge egyik oldalán kell 
megélezni (pl. az egy élszalagos japán pengék). A jobb és bal oldali nyílásban történő váltott 
élezés szimmetrikus élt eredményez – a vágás mindig tökéletes lesz.
A penge húzását mindhárom fokozatban felváltva végezze az adott fokozat jobb és bal  
oldali nyílásában. Egy-egy húzás a jobb és baloldali nyílásban elegendő az élezéshez. 
Amennyiben a kés nagyon életlen, adott fokozatban több pár húzásra is szükség lehet.  
A készüléket mindig úgy használja, hogy Önnel szemben mindig a készülék eleje legyen.
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A pengét tartsa függőlegesen és egy szintben, majd csúsztassa be a leszorító rugók és az 
élvezető közé. Miközben a penge hozzáér a fenő/köszörűkorongokhoz – amelyet egyértelmű 
hang jelez – a pengét húzza egyenletes sebességgel maga felé. A kést mindig teljes 
hosszában húzza végig az egyes fokozatokban, a mozdulat közben ne emelje fel a kést. Egy 
kb. 20 cm hoszúságú penge esetében egy húzó mozdulat kb. 4 másodpercet vesz igénybe. 
Rövidebb pengék esetében ez kevesebb, hosszabb pengék esetében több ideig tart.
A készüléket soha ne használja úgy, hogy Önnel szemben a készülék hátsó oldala van.
Csak akkora erővel nyomja a kést, hogy a penge elérje az élezőkorongot – a nagyobb  
nyomás nem teszi hatékonyabbá, vagy gyorsabbá az élezés folyamatát. Bár ez az élező 
egység működését nem befolyásolja és nem károsítja a penge élét, ennek ellenére  
javasoljuk, hogy az élező egység ütközőlemezét (3. ábra) ne vágja meg.

A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA
A készülék használata előtt olvassa el az útmutatót!
Az EdgeSelect élező egység sima és recés élű pengék élezésére egyaránt alkalmas.
1.  A recés élű késeket kizárólag a hármas fokozatban élezze! A recés élű késeket az első és 

második fokozatban azért ne élezze, mert azok a szükségesnél több fémet távolíthatnak el az 
élről. További információt erről a „Recés élű kések élezése” fejezetben olvashat.

2.  A sima élű kések élezésére mindhárom fokozat használható. Az első fokozat használata csak 
abban az esetben ajánlott, ha a penge rendkívül életlen, vagy az él mentén további fogazatot 
kíván kialakítani. További információt erről a következő fejezetben olvashat.

Sima élű kések élezése
Sima élű kések: Első élezés
Mielőtt bekapcsolja a készüléket, csúsztassa be a kés pengéjét az első fokozatban a bal 
oldali élvezető és a rugó közötti nyílásba. Ne fordítsa el erővel a kést (5. ábra)
Nyomja le a pengét addig, amíg nem ütközik a gyémántbevonatú koronggal. Ahogy a penge 
végéhez közeledik, húzza maga felé és egy kicsit emelje meg a kés nyelét. Ekkor úgy 
érezheti, mintha a rugó rászorulna a pengére. Emelje ki a kést és nyomja meg a  
ki/bekapcsoló gombot. Ha a készüléket bekapcsolja, a gombon piros fény gyullad ki.
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Első fokozat: (Ha a kés már valamennyire éles, akkor hagyja ki az első fokozatot, és a 
műveletet kezdje a második fokozatban.) Ha a kés nagyon életlen, vagy kését először élezi, 
a műveletet kezdje az első fokozatban. A kést húzza át egyszer az első fokozat bal oldali 
nyílásában (5. ábra) úgy, hogy a kés pengéjét először csúsztassa be az első fokozatban 
a bal oldali élvezető és a rugó közötti nyílásba, majd nyomja le a kést, amíg a penge nem 
ütközik a gyémántbevonatú koronggal. A pengét úgy helyezze be, hogy a kés nyele a lehető 
legközelebb legyen az élező egységhez. Hajlított pengéjű kés élezése közben emelje meg 
a kés nyelét és amennyire lehet, a penge maradjon párhuzamos az asztallappal. A pengét 
teljes hosszában élezze meg. Egy kb. 20 cm hosszúságú él esetében egy mozdulat kb. 4 
másodpercig tart. A rövidebb élnél ez kb. 3, míg a hosszabbaknál 6 másodpercig tart. Ezután 
a műveletet ismételje meg az első fokozat jobb oldali nyílásában.
Megjegyzés: Valahányszor a pengét az élező nyílásba illeszti, húzza maga felé a kést.  
A kést soha ne tolja. Csak akkora erővel nyomja, hogy a penge elérje az élezőkorongot –  
a nagyobb nyomás nem teszi hatékonyabbá, vagy gyorsabbá az élezés folyamatát.
A kést úgy helyezze a nyílásba, hogy a nyél a lehető legközelebb legyen az élező  
egységhez, majd a pengét teljes hosszában húzza végig a nyíláson.

Sorja

6. ábra Könnyen kitapintható sorja létrehozása a harma-
dik fokozatban történo fenés előtt.

5. ábra Első fokozat. A penge beillesztése az élvezető 
és a leszorító rugó közé, felváltva a jobb és bal oldali 
nyílásban.

8. ábra A penge beillesztése a második fokozat bal 
oldali nyílásába.

7. ábra Sorja kitapintása: ujját átcsúsztatja a kés élén, 
majd elemeli attól.
Figyelem! Olvassa el a leírást!

Ujjait csúsztassa
át a kés élén,
majd emelje
el attól



Így biztos lehet abban, hogy a pengét teljes hosszában megélezte. Az él megőrzése 
érdekében mindhárom fokozatban, felváltva a jobb és bal oldali nyílásban, ugyanannyi 
húzó mozdulatot végezzen. Az 1. fokozatban egy-egy húzás a jobb és bal oldali nyílásban 
elegendő. Mielőtt áttérne a 2. fokozatra, a következő bekezdésben leírtak szerint győződjön 
meg arról, hogy a sorja az él teljes hosszán létrejött.
A sorja kitapintása
A sorja (6. ábra) kitapintásához: érintse meg mutatóujjával a pengét úgy, ahogy az a 6. és 
7. ábrán látható. (Az ujját ne mozgassa folyamatosan a pengén, mert megvághatja azt). Ha 
a kést utoljára a jobboldali nyílásban húzta végig, akkor a sorja csak az él jobb oldalán jött 
létre (ugyanígy fordítva). Ha a penge élének egyik oldalát durvának érzi (összehasonlítva 
a másik, egyenletes oldallal), akkor a sorja megjelent. Ha a sorja kitapintható, akkor térjen 
át a 2. fokozatra. Ha a sorja még nem jelent meg az él mentén, akkor húzza át a kést még 
egyszer lassan az 1. fokozat jobb és bal oldali nyílásában. Ha a kés rendkívül életlen, 
további húzásokra lehet szükség az 1. fokozatban. A 2. fokozatra csak akkor térjen át, ha a 
sorja az él mindkét oldalán kitapintható.
Második fokozat: Ebben a fokozatban az „Első fokozat”-ban leírtak szerint járjon el.
Húzza át a kést egyszer a 2. fokozat bal oldali nyílásában (8. ábra), majd egyszer a jobb 
oldali nyílásban (9. ábra). Egy kb. 20 cm-es penge esetében egy húzás 4 másodpercig tart. 
Hosszabb pengék esetében ez 6, rövidebb pengék esetében ez 2-3 másodperc. Ha a sorja 
még nem jött létre az él teljes hosszán, húzza át a kést mindkét nyíláson addig, amíg a sorja 
ki nem tapintható, és csak ezután térjen át a harmadik fokozatra.
Harmadik fokozat: A 3. fokozatban egy, vagy két pár húzó mozdulat elegendő ahhoz, hogy 
a penge borotvaéles legyen. Ugyanúgy, mint az 1. és 2. fokozatban, a pengét váltakozva 
húzza át a bal (10. ábra) és jobb oldali nyílásokon.
Ha a pengét a 3. fokozatban többször áthúzza, az él még kidolgozottabb lesz. Kevesebb 
húzás is elegendő akkor, ha a rostos élelmiszerek felszeleteléséhez való tökéletes élt 
szeretne. Erről részletesebben a következő fejezetekben olvashat.
A 3. fokozatben történő élezés után a kés éle rendkívül éles lesz. 
Ekkor a pengeélen már nincs sorja.

9. ábra A penge behelyezése a második fokozat jobb 
oldali nyílásába.

10. ábra A penge behelyezése a harmadik fokozat bal 
oldali nyílásába. Felváltva a jobb és bal oldalon.

9
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A pengeél kialakítása - az élezést követő használatnak megfeleloen
Polírozott élek kialakításához
A zöldségek ésgyümölcsök szeletelésekor a tiszta és finom vágás a cél. Az ehhez 
megfelelő él kialakításához a kés élezését végezze a második fokozatban (vagy az első és 
második fokozatban, a fenti leírás szerint), majd térjen át a harmadik fokozatra. Húzza át a 
kést háromszor felváltva a jobb és baloldali nyílásban. 
A polírozott élek újraélezését mindig a harmadik fokozatban (felváltva a jobb és bal oldali 
nyílásban) végezze. Az újraélezés folyamata gyorsabb lesz, ha a műveletet a második 
fokozatban kezdi. Az újraélezés végén a kés éle finom kidolgozású, éles és tartós lesz. 
Ez a folyamat, a hagyományos élezéssel ellentétben, nap mint nap élessé varázsolja kését 
anélkül, hogy sok fémport távolítana el a pengéről.
Húsok, vadhúsok, rostos élelmiszerek szeleteléséhez
A hentes munkákhoz, belsőségek, vagy rostos élelmiszerek darabolásához megfelelő él 
kialakítása érdekében az első fokozat után az élezést folytassa a harmadik fokozatban.  
Ennek köszönhetően, a mikrobarázdák élesek maradnak a penge mindkét oldalán, annak 
teljes hosszán (12. ábra). A pengeél egy-két pár, a harmadik fokozatban történő húzó  
mozdulat után rendkívül éles lesz.
Az élezést végezze az első fokozatban mindaddig, amíg az él teljes hosszán létre nem jön a 
sorja. Ezután a harmadik fokozatban húzza át párszor a kést mindkét nyíláson.
Ha az élt újra kell élezni, húzza át a kést a harmadik fokozaton. Ezután az első fokozatban 
húzza át a kést egyszer a jobb és egyszer a bal oldali nyílásban. Ezután térjen át ismét a 
harmadik fokozathoz. Az újraélezéshez ne használja a második fokozatot!
Baromfihús és halak szeleteléséhez
A főtt baromfihús szeletelésére alkalmas él kialakítához használja az élező egység második, 
majd harmadik fokozatát (13. ábra). A nyers baromfihús darabolására alkalmas él  
kialakításához inkább az első, majd harmadik fokozat használatát javasoljuk. A halak  
filézésére alkalmas vékony és erős pengék élezéséhez használja a második, majd a  
harmadik fokozatot.

11. ábra A polírozott él finomabb és 
tiszta vágásokat eredményez.

12. ábra Rostos élelmiszerek 
szeleteléséhez kialakított nagyobb 
mikrobarázdák.

13. ábra Hal és baromfihús 
szeleteléséhez a finom  
mikrobarázdák nyújtanak  
segítséget.



Recés élű kések élezése
A recés élű kések, az élen található bemélyedéseknek és „fogaknak” köszönhetően  
hasonlóak a fogazott élű késekhez. Rendeltetésszerű használat esetén a vágást a „fogak” 
végzik. Az EdgeSelect élező egységgel bármely típusú recés kés élezhető. A recés élű 
kések élezéséhez csak a harmadik fokozatot (14. ábra) használja, mert ez a fokozat 
rendkívül éles mikropengéket alakít ki a „fogak” teljes hosszán. A kések élezéséhez 5-10 
pár húzás (felváltva a jobb és baloldali nyílásban) elegendő. Ha a kés nagyon életlen, több 
húzásra is szükség lehet. Ha a kés pengéje a használat során sérült, akkor húzza át egy 
gyors mozdulattal (20 cm hosszúságú penge esetében 2-3 másodperc) a második fokozat 
jobb és bal oldali nyílásában, majd húzza át többször a harmadik fokozat jobb és bal oldali 
nyílásában. A második fokozat - túl gyakori használat során – a szükségesnél több fémet 
távolíthat el a pengéről. Élezés közben a recés élt rendszeresen ellenőrizze. A fogazott 
élű késekhez hasonlóan a recés élű kés éle sosem tűnik majd olyan élesnek, mint a sima 
élű kések pengéje. A recés élű kések fogazata kiválóan töri fel a nehezen darabolható 
élelmiszerek kemény felszínét.
A recés élű kések újraélezésekor kövesse ugyanezeket a lépéseket.
Sima élű kések újraélezése
Sima élű kései újraélezésére használja a harmadik fokozatot. Ha kése ebben a fokozatban 
nem nyerné vissza élességét rövid időn belül, térjen vissza a második fokozatra, és húzza  
át a kést mindkét nyíláson. Ezután két-három pár húzás újra a harmadik fokozatban  
borotvaélessé varázsolja a pengét. Ha a kés pengéje nagyon életlen, vagy több „fogat” 
szeretne kialakítani a pengén, az újraélezést kezdje az első fokozatban.
Ha a Chef’sChoice® 2100-as modell mellett hagyományos élezőacélt is használ, akkor az 
újraélezést a második fokozatban kell kezdenie, mielőtt áttér a harmadik fokozatra. Ebben 
az esetben a második fokozatban három, vagy annál több mozdulatra lesz szükség az 
egyenletes sorja kialakításához. Kerülje a hagyományos élező acélok használatát, és az 
újraélezést végezze a harmadik fokozatban.
Recés élű kései újraélezését végezze a harmadik fokozatban. 
A művelet leírását lásd feljebb.

14. ábra Recés élű kései újraélezéséhez csak a  
harmadik fokozatot használja. (lásd a használati leírást)

11



A csiszoló/köszörűkorongok edzése – harmadik fokozat
A Chef’sChoice® EdgeSelect élező egységben egy beépített köszörű szerkezet található, 
amelynek segítségével a harmadik fokozat köszörűkorongjai megerősíthetőek. Az élező 
egység rendszeres tisztítására, illetve a lerakódott zsiradék és ételmaradék eltávolítására 
nem alkalmas. Az élezés műveletének következtében a korongok „üvegessé” válhatnak, 
és az eltávolított fémpor lerakódása miatt elszíneződhetnek. A köszörű használatával a 
korongok visszanyerhetik eredeti állapotukat. A köszörű kapcsolója az élező hátulján, a bal 
alsó oldalon, egy mélyedésben (15. ábra) található.
A köszörű szerkezet működtetéséhez először kapcsolja be a készüléket. A készülék 
működése közben a kapcsolót finoman tolja a jobbkéz irányába (15. abra) addig, amíg a 
köszörű szerkezet hozzá nem ér a korongokhoz. Óvatosan nyomja a kapcsolót és tartsa 
3-5 másodpercig, majd nyomja a balkéz irányába és tartsa ugyanennyi ideig. A szerkezetet 
ne nyomja a korongra 5 másodpercnél tovább. A köszörűkorongok sérülésének elkerülése 
érdekében a kapcsolót finoman nyomja.
A köszörű szerkezetet csak akkor használja, ha a harmadik fokozat már nem élez töké-
letesen, vagy túl sok mozdulatra van szükség a borotvaéles él kialakításához. A köszörű 
szerkezet anyagot távolít el a köszörűkorong felületéről, így az intenzív használat  
fölöslegesen koptatja a korong felületét.
Ha az élezés előtt a késeket megtisztítja, akkor a korongok tisztítására, illetve edzésére 
évente kétszer-háromszor lesz szükség akkor is, ha a késélezőt naponta használja.
AZ ÉLEZŐ EGYSÉG ELTÁVOLÍTÁSA, TISZTÍTÁSA, ÉS VISSZAHELYEZÉSE
Amennyiben az élezőkorongokra, illetve az élező egységre műanyag felületére zsiradék, 
vagy ételmaradék rakódott le, és az nem távolítható el könnyen, akkor a készüléknek azt a 
részét az alább leírtak szerint meg kell tisztítani. A késélező használata előtt ügyeljen arra, 
hogy a kés tiszta - ételmaradéktól és zsiradéktól mentes legyen. Ha élezés előtt a kést áttörli, 
az élező egységet nem kell gyakran tisztítania. Higiéniai okokból azonban javasoljuk, hogy 
az élező egységet rendszeresen tisztítsa meg.

12

15. ábra A harmadik fokozatban található korongok 
szükség esetén köszörülhetőek. (lásd a használati 
leírást)

16. ábra Az élező egység eltávolítása könnyű.

Nyomja le a kioldó
gombot és az élező
egységet húzza jobbra
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Mielőtt eltávolítaná az élező egységet, győződjön meg arról, hogy a motort kikapcsolta 
(„OFF” ). Ezután nyomja meg a kioldó gombot, és az élező egységet húzza le a motor 
burkolatáról (16. ábra).
A MOTOROS EGYSÉGET SOHA NE MERÍTSE VÍZBE ÉS NE TARTSA FOLYÓVÍZ ALÁ!
AZ ÉLEZŐ EGYSÉG TISZTÍTÁSA
Ha az élező egység szennyezett, emelje le a leírásnak megfelelően és az alábbi két  
módszer egyikével távolítsa el róla az ételmaradékot és egyéb zsiradékot: 
A. Tisztítás kézzel:
 1. Engedjen folyékony mosogatószert a fokozatok élező korongjaira.
 2. Tartsa folyóvíz alá addig, amíg a rárakódott étel, stb. leoldódik.
 3. Öblítse le nagy sugarú, forró folyóvíz alatt.
 4. Törölje szárazra papírtörlővel.
 5 . FIGYELMEZTETÉS... ha szárazra törli a készüléket, ügyeljen arra, hogy ne tegyen kárt a 

műanyag leszorító rugóban.
 6. Ha a kézi tisztítás után a gyémántszemcsés korongok nem fényesek, akkor még  

szennyezettek lehetnek. Ebben az esetben helyezze az élező egységet mosogatógépbe.
B.   Tisztítás mosogatógépben: Az élező egységet háztartási és nagykonyhai  

mosogatógépben egyaránt lehet tisztítani.
 1. Engedjen folyékony mosogatószert mindkét fokozat élezőkorongjaira.
 2 . Az élező egységet helyezze a mosogatógépbe.
 3. Hagyja, hogy az élező egység megszáradjon, de lehetőleg legyen távol a melegítőtől.
Az élező és fenő rész alatt, a késélező aljában (az élező egység alatt) összegyűlt fémport 
rendszeresen távolítsa el. Miután az élező egységet leemelte, fordítsa meg a  
motorburkolatot és rázza ki a fémport, vagy törölje át egy nedves törlőkendővel. A tisztítást 
soha ne végezze folyóvíz alatt! A baleset elkerülése érdekében az élező aljában összegyűlt 
fémport ne távolítsa el folyóvízzel, vagy magas nyomású levegővel.
AZ ÉLEZŐ EGYSÉG VISSZAHELYEZÉSE
Ahhoz, hogy az élező egységet a motorburkolatba visszahelyezze, az élező egység  
csatlakozó végét helyezze az élező jobb oldalán található vezérlő sínekre. Ezután nyomja az 
élező egységet kattanásig a motorburkolat irányába. Ha az egységet nem sikerül ütközésig 
tolni: (1) Húzza le az egységet teljesen a sínről, (2) rövid időre kapcsolja be a motort, (3) 
kapcsolja ki, (4) majd a motor leállása után tolja az élező egységet a helyére. Ha a vezérlő 
sínek megfelelően illeszkednek, az élező egység automatikusan a helyére kerül.
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HOGYAN NÖVELJE A  
Chef’sChoice® 2100 HATÉKONYSÁGÁT?
Chef’sChoice® 2100-as modell
1. Az élező rész rendszeres tisztításán kívül egyéb karbantartásra nincs szükség. A 

fenőkorongok elsötétedése természetes folyamat, ebben az esetben nem kell tisztítani.  
A korongok öntisztítóak, kivéve akkor, ha zsír, vagy más kenőanyag kerül a felületükre. 
Kevesebb tisztításra van szükség, ha a kést minden élezés előtt és után, a használati 
útmutatónak megfelelően áttörli. Az eszköz motoros egységét soha ne érje víz, csak nedves 
kendővel törölje át. Az élező korongok alatt összegyűlt fémport rendszeresen rázza ki a 
készülékből. Lásd „Tisztítás”. 

2. A 2100-as modellt helyezze egy megfelelő, stabil felületre. A hármas fokozatban történő pár 
gyors húzás borotvaélessé varázsolja a kés élét. A hármas fokozatban történő élezés mellett 
nem kell többé hagyományos fenőacélt használnia. Kései hosszabb ideig élesek maradnak, 
mint a fenőacéllal élezett pengék. 

3.  A kés újraélezéséhez csak akkor használja a második fokozatot, ha a harmadik fokozatban 
egy-két előre-hátra mozdulat után nem érte el a kívánt eredményt. 

4.  A késélezőre ragasztott műanyag címkén a használati útmutató rövid leírását találja. Ha 
Önnek megfelelőbb, távolítsa el a címkét a késélező hátoldaláról és ragassza a motorburkolat 
tetejére. A gyártótól bármikor igényelhet új címkét. 

5.  Az élezés, illetve az újraélezés előtt a kést mindig tisztítsa meg a rárakódott ételmaradéktól, 
zsiradéktól és egyéb szennyeződéstől. 

6.  Az élezés során csak enyhén és annyira nyomja lefelé a kést, amíg az biztonságosan nem 
támaszkodik az élezőkorongokhoz. 

7.  A kés pengéjét mindig a javasolt sebességgel, és mindig a penge teljes hosszában húzza 
végig. A kést soha ne emelje fel, amíg a penge az élezőkorongokkal érintkezik. 

8.  A kést mindhárom fokozatban felváltva, a jobb és bal oldali nyílásban élezze. Ez alól kivételt 
képeznek a japán kések, amelyeknél az élnek mindig csak az egyik oldalát kell élezni. 

9.  Élezés közben a penge élét az asztal, illetve munkafelület felszínéhez képest szintben kell  
tartani. A hajlított pengék esetében, amikor a kés vége eléri az élező egységet, emlje fel 
enyhén a kés nyelét. Így a hajlított penge, annak teljes hosszában, könnyen élezhető. 

10. Rendeltetésszerű használata esetén tapasztalni fogja, hogy a készülék segítségével az él 
a penge teljes hosszában élezhető. Más élező eszközökkel szemben, az Chef’sChoice® 
EdgeSelect élezőnek ez az egyik legfőbb előnye. Nagykonyhai kések esetében különösen 
fontos, hogy az él a penge teljes hosszában éles legyen. Ha nagykonyhai késén a nyél mellett 
nehézfém támaszték található, annak méretét egy hagyományos csiszolókővel lecsökkentheti 
annyira, hogy a kés élét, annak teljes hosszában zavartalanul meg tudja élezni. 
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11. Ahhoz, hogy a Chef’sChoice® EdgeSelect élező egységet minél hatékonyabban tudja 
használni, tanulja meg, hogyan kell kitapintani a sorját (lásd a fenti leírást). Ez a legjobb és 
leggyorsabb módja annak, hogy meg tudja állapítani az első és második fokozatban végzett 
művelet eredményességét. Ennek segítségével az eredmény tökéletes lesz. A penge  
élességének megállapításához szeljen fel egy paradicsomot, vagy vágjon ketté egy papírlapot. 

12. A 2100-as modellt nem javasoljuk különösen vékony, régi, német típusú csontvágó bárd 
élezésére. Ezzel szemben, a 2100-as modell kiválóan alkalmas ázsiai típusú és vékonyabb 
bárdok élezésére. 

13. A cserélhető élező egységet kizárólag kereskedőjétől vagy a gyártótól rendelheti meg.

KARBANTARTÁS
A készülék kivehető alkatrészeit, motorját, burkolatát és élező felületét ne olajozza meg!  
Az élezőkorongokat ne mossa le vízzel. A készülék külső borítását törölje át nedves ruhával. 
A készülék tisztításához ne használjon mosószert vagy súrolószert. Szükség esetén 
távolítsa el a készülék aljában összegyűlt fémtörmeléket. 

SZERVIZ
Vásárlóinknak az USA-ban:
A garancia letelte után, amennyiben a készüléket javítani kell, küldje vissza az élezőt az 
EdgeCraft gyárába, ahol a javítás költségét még a javítás előtt megállapítják. Kérjük, a 
csomagban külön lapon mellékelve küldje el nekünk címét, telefonszámát és a készülék 
hibájának rövid leírását. Őrizze meg a szállítás igazolását arra az esetre, ha az élező a  
szállítás közben elveszne.
Vásárlóinknak Magyarországon:  
Kérdésével kérjük, forduljon a magyarországi forgalmazóhoz.  
A forgalmazó neve és elérhetősége a következő oldalon található. 
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Engineered and 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. 
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