
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
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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
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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



10

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.



15

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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Kullanım Kılavuzu

 Profesyonel  
Diamond Hone® Bıçak Bileme Aleti 2100

Kullanmadan önce bu talimatları okuyunuz.
Aletten en iyi sonucu almak için bu talimatların yerine

getirilmesi zorunludur.

TR
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Önemlı Koruyucu TalımaTlar
Elektrikli cihazları kullanırken, aşağıda belirtilenler dahil olmak üzere, daima temel güvenlik 
önlemlerinin alınması gerekmektedir:
1.  Tüm talimatları okuyunuz.
2.  Elektrik kazalarını önlemek amacıyla, Chef’sChoice® Model 2100 bileme aletinin motorlu 

kısımlarını suya ya da herhangi bir diğer sıvıya batırmayınız
3.  Bıçak ağızlarının, Model 2100 bileme aletine yerleştirilmeden önce iyice temizlenmiş 

olduğundan emin olunuz.
4.  Kullanmadığınızda, temizlik öncesinde veya parçalarını söküp takarken, çıkarılabilir modül 

hariç olmak üzere, fişten çekiniz (Resim 1).
5.  Hareketli parçalara temas etmekten kaçınınız.
6.  Herhangi bir cihazı kablosu ya da fişi bozuk halde ya da cihaz arızalıyken veya herhangi 

bir şekilde düşüp hasar gördükten sonra çalıştırmayınız.
 ABD de müşteriler: Bileme aletinizi servis için, tamir veya elektriksel ya da mekanik 

ayarlama maliyetinin tahmin edilebileceği EdgeCraft fabrikasına geri gönderebilirsiniz. 
Bu cihaz üzerindeki elektrik kablosunun hasar görmesi durumunda, elektrik çarpmasının 
önüne geçmek amacıyla Chef’sChoice® fabrikası ya da diğer bir yetkili servis tarafından 
bunun değiştirilmesi gerekmektedir.

 ABD dışındaki müşteriler: Lütfen bileme aletinizi, tamir veya elektriksel ya da  
mekanik ayarlama maliyetinin tahmin edilebileceği, bulunduğunuz yerdeki distribütörüne  
geri gönderiniz. Bu cihazın besleme kablosunun hasar görmesi durumunda, özel 
aletler gerektirdiğinden, bunun üretici tarafından tayin edilen bir tamir servisi tarafından 
değiştirilmesi gerekmektedir. Lütfen Chef’sChoice® distribütörünüzle irtibata geçiniz.

7.  EdgeCraft Corporation tarafından tavsiye edilmeyen ya da satılmayan ilave parçaların 
kullanımı, yangın, elektrik çarpması veya yaralanmalara sebep olabilmektedir.

8.  The Chef’sChoice® Model 2100 Bıçak Bileme aleti, mutfak bıçaklarını, çakıları ve diğer 
birçok sportif amaçlı bıçağı bilemek için tasarlanmıştır. Balta uçlarını, kıvrık uç şeklindeki 
bıçakları ya da bu yuvalara uymayan herhangi bir büyük bıçağı bu aletle bilemeyiniz.

9.  Elektrik kablosunu masanın veya tezgahın kenarına asmayınız ya da sıcak yüzeylere 
temas etmesine müsaade etmeyiniz.

10. “AÇIK” pozisyondayken, Chef’sChoice® bileme aletinin daima sabit bir tezgah üzerinde ya 
da masada olması gerekmektedir.

11. UYARI: CHEF’SCHOICE BİLEME ALETİNDE MÜKEMMEL ŞEKİLDE BİLENEN  
BIÇAKLARINIZ BEKLEDİĞİNİZDEN DAHA KESKİN OLACAKTIR. YARALANMALARIN 
ÖNÜNE GEÇMEK ADINA, ÇOK DİKKATLİ BİR ŞEKİLDE KULLANINIZ VE TAŞIYINIZ. 
ALETİ, PARMAKLARINIZA, ELİNİZE YA DA GÖVDENİZE DOĞRU TUTMAYINIZ. 
PARMAKLARINIZI ALETİN KENAR KISIMLARINDA BULUNDURMAYINIZ. EMNİYETLİ 
BİRŞEKİLDE SAKLAYINIZ

12. Ev dışı faaliyetlerde kullanmayınız.
13. Alet, çocuklar tarafından ya da çocukların yanında veya engelli biri tarafından kullanılırken 

yakın gözetim altında bulundurulmalıdır.
14. Chef’sChoice® bileme aletini herhangi bir bileme sıvısı, su ya da diğer bir yağlayıcı malze-

meyle birlikte kullanmayınız

15. BU TALİMATLARI SAKLAYINIZ
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ChEf’SChoICE® MoDEL 2100 PRofESYoNEL BIçAK 
BILEME ALETINI SEçTIğINIZ IçIN TEBRIKLER!
Chef’sChoice Model 2100 bileme aleti, tüm bıçaklarınıza olağanüstü bir keskinlik ve dayanıklılık 
kazandıracaktır. Arkasında, Bileme Teknolojisinde Dünya Lideri EdgeCraft’ın desteği bulunmaktadır.
Model 2100, günümüzde en keskin ve en dayanıklı bileme aletini üretmek amacıyla, gelişmiş EdgeCraft 
elmas aşındırma, perdahlama ve ustura kayışıyla bileme teknolojilerini bünyesinde bulundurmaktadır. 
Bu sayede, tüm bıçaklarınızda hızlı ve güvenilir bir şekilde tıraş bıçağı hassasiyetinde bir keskinlik elde 
edebil irsiniz. Bıçaklarınız bir kez Model 2100 de bilendiğinde, yeniden bilenmeleri sadece 1 dakikadan 
az bir süre almaktadır. Sonuç olarak, Model 2100’ün çalışma alanınızda bulunması durumunda, 
bıçaklarınız her gün jilet keskinliğinde olacak şekilde hızlı bir şekilde yeniden bileme işlemlerinizi 
gerçekleştirebilirsiniz.
PAKETİN AçILMASI VE İŞLEM İçİN hAZIRLAMA
Model 2100’ün döküm metalden olan motor gövdesi ve çıkarılabilir Bileme Modülü aynı ambalaj içinde 
ancak monte edilmemiş olarak sevk edilmektedir (Bakınız resim 1).
Model 2100’ü monte etmek için, Bileme Modülünü, motor gövdesindeki kılavuz raylara oturtun uz 
(Resim 2) ve yerine oturana dek bileme modülünü motor kompartımanına doğru kaydırınız. Bileme 
modülünün kolaylıkla ve hızlı bir şekilde yerine oturmaması durumunda, bu kitapçığın ”Bilem  
Modülünün Yerleştirilmesi” başlıklı bölümünde bulunan talimatları uygulayınız (sayfa 12).

Resim 1. Monte edilmemiş haldeki Model 2100 bileme aleti

Açma/Kapama Anahtarı

çıkarma DüğmesiMotor Bölümü

çıkarılabilir Bileme Modülü
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GENEL AçIKLAMA – MoDEL 2100 BİLEME ALETİ
Standart Model 2100, bileme aleti, bıçağı bir sıra takip ederek bileyen, perdahlayan ve mükemmel bir 
sonuç elde etmek üzere ustura kayışıyla bileme etkisini veren, eşi benzeri olmayan 3 Aşamalı  
EdgeSelect® Bileme Modülüyle birlikte bulunmaktadır. Bıçağınız öncelikle, 1. Kademede %100 elmas 
yüzeyli aşındırıcı ünitede bilenmekte ve daha sonra 2. Kademede daha hassas elmas parçacıklarla 
perdahlanmaktadır. 3. Kademede ise bıçak ustura kayışıyla bilenmekte ve saç telini kesecek keskinlikte 
hassas bilemesi yapılmaktadır. Bu patentli 3 kademeli bileme sistemi, geleneksel sistemlerle bilenen 
bıçaklara nazaran daha uzun süre keskinliğini koruyacak şekilde, temelde hiçbir çapak oluşumu içer-
meyen üç eğimli Trizor® bıçağını meydana getirmektedir. Tüm bu üç aşamayı da bünyesinde barındıran 
bileme modülü bağımsız bir birim olarak bulaşık makinesinde veya elde yıkamak ya da sterilize etmek 
için çıkarılabilmektedir. Çıkarma düğmesine basıp, motor yuvasından modülü çekerek kolaylıkla 
çıkarılabilmektedir (Resim 2).
Sağlam ve güçlü motoru, motor bölmesi içine yerleştirilmiştir. Motor güç çıkış şaftına ve Bilme 
Modülüne takılan frezeli tahrik kavramaları, bileme modülünün çabuk bir şekilde çıkarılıp sonra yerine 
takılmasına olanak sağlamaktadır.
Her üç kademede de, bıçak dönüşümlü olarak sağ ve sol yuvalarda işleme tabi tutularak bilenmektedir. 
Plastik bastırma yayları, bıçak; bileme, perdahlama ve kayışla bileme disklerine denk gelecek şekilde 
hassas olarak hizalandığından, her bir kademede hassas açı kılavuzlarına (Resim 3) karşı gelecek 
şekilde bıçağın bilenen kısmını sabitlemektedir. Bıçağı her bir yuva içindeki aşağı doğru hareketi, 
şekil verilen bıçak ağzına herhangi bir zarar vermeden, bıçak kenarını her bir diskle temas edişinden 
düzgün ve güvenli bir şekilde konumla ndıran dayanıklı polimerden üretilmiş bir Kenar Durdurma 
Plakası tarafından kontrol edilmektedir. Bileme işleminden en iyi sonucu elde etmek için, bıçağın 
Kenar Durdurma Plakasının ön kısmına sadece dokunması ya da hafifçe dayanması gerekmektedir. 
Fazla bastırmak, bileme sürecini hızlandırmamakla birlikte, Durdurma Plakasında gereksiz kesiklere 
sebebiyet verecektir.

Resim 2. Bileme Modülü raylar üzerine oturtulmuş olup, motor yuvasına oturana kadar motor haznesine doğru 
itiniz. Motor bölümünde ayırmak için ayırma düğmesine basınız ve motor haznesinden çıkarınız. Bakınız resim 16.

Motor Bölümü çıkarma Düğmesi
(arkada)

Bıçak Ağzı Yuvaları

Bileme Modülü
Açma/Kapama Düğmesi
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çok Yönlü Edgeselect® Diamond Hone® Bileme Modülünün Anlamı:
Standart 2100 Modeliyle birlikte tedarik olunan, benzersiz Chef ’sChoice® EdgeSelect® Bileme Modülü 
(Resim 4), istediğiniz kullanım amacını doğrultusunda her bir bıçağınızı bileyebileceğiniz şekilde 
tasarlanmıştır. Bu üç (3) kademeli bileme aleti, %100 elmas aşındırıcı diskten oluşan iki adet hassas 
konik bileme/perdahlama kademesi ve bir de özel esnek bir aşındırıcı disklerin kullanıldığı polisaj /
ustura kayışıyla bileme aşamalarından oluşmaktadır. Bu aşamalar sizlere, hem zahmetsiz bir şekilde 
kesim ve sunum yapmanıza imkan veren şaşılacak derecede keskin, pürüzsüz bıçak ağzı oluşmasını 
sağlayacak hem de bıçak ağzı yüzeyi boyunca istediğiniz miktarda bir “iz” bırakacak şekilde farklı 
sıralamalarda kullanılabilmektedir. Elde edilen sonuç ultra seviyede keskin ve testere kenarlı olmayan bir 
bıçak ağzı şeklinde karşımıza çıkmaktadır. Bıçak ağzı üzerindeki bu “iz” kısmı, 3. Kademedeki kayışla 
bileme disklerinin ultra seviyedeki bileme hareketiyle bıçak ağzı yüzeyinde oluşan, hassas bir şekilde 
perdahlanmış mikro oluklar sebebiyle ortaya çıkmaktadır. Bıçağın, ultra seviyede keskin ve testere dişli 
olmayan kesici kısmının her iki tarafında oluşturulan bu keskin oyuk bölümleri, lifli gıdaların, etlerin, 
saplı bitkilerin kesilmesi ve av etlerinin hazırlanması esnasında karşılaşılan zorluklara yönelik olarak çok 
önemli bir yardımcınız olacaktır.
Bıçağın bilenmesi, perdahlanması ve taşlanması işlemleri, bıçak ağızları için hassas bir şekilde açı 
verilmiş kılavuzlar ve hassas bir şekilde bunların karşısına denk gelen konik yüzeyli aşındırıcı diskler 
kullanılmak suretiyle kontrol edilmektedir. Birbirini izleyen her bir kademede bileme açıları birkaç derece 
daha büyük olmaktadır.
1. Kademedeki elmas kaplı konik diskler, Trizor® (üç eğimli) kenarın ilk açılı eğimini  oluşturmak  
suretiyle bıçağın kesici kenarının her iki tarafın boyunca mikro kanallar oluşturmaktadır.
2. Kademede, 1. Kademede oluşturulan eğimden bir iki derece daha büyük olacak şekilde bıçağın  
kesici kısmı üzerinde net bir şekilde belli olan ikinci bir eğim oluşturacak şekilde, daha hassas sabit el-
mas disklerle kenarın hemen bitişiğinde kesici kısım boyunca çok ufak mikro kanallar oluşturulmaktadır.
3. Kademede, ultra hassasiyete sahip aşındırıcı kayışla bileme diskleri üçüncü ve nispeten daha geniş 
bir açıda konumlandırılmıştır. Bunlar mikro seviyede üçüncü bir eğim oluşturmak suretiyle bıçağın 
keskin kısmının hemen bitişiğinde yüzeyleri taşlamakta ve kayışlı diskle bilemekte olup, şaşırtıcı  
derecede keskinliğe sahip mikroskobik seviyede anlaşılabilecek kadar pürüzsüz incelikte ve süper 
incelikte taşlanmış bir kesici kenar oluşturmaktadır. Kayışlı diskle bileme işlemi, bıçağın kesici kenarına 
bitişik olarak, 1 ve 2. Kademelerdeki aşındırıcı elmas diskler tarafından oluşturulan mikro kanalların 
sınırlarını taşlamakta vebilemektedir. Bu, polisaj işlemi sayesinde, bunlar “kesilmesi zor” gıda  
maddelerinin kesilebilmesine yardımcı olacak keskin mikro kanallar halini almaktadırlar.

Resim3. Bıçağın kesici kısmı, Kenar Durdurma lakasına 
dayanana kadar, Bıçak; Kılavuz yuvası ile bıçak aşağı 
bastırma yayı arasına takılmaktadır

hassas Açılı  
Bıçak Kılavuzu

Plastik basılı
tutma yayı

Kenar Durdurma
Plakası

Resim 4. EdgeSelect® Bileme Modülü.

Bıçağı  
aşağı

bastırma  
yayı

3. Kademe2. Kademe1. Kademe
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Bu benzersiz 3 Kademeli tasarım, bıçağınızın olağanüstü keskinlikte olmasını sağlayacak olup, her bir 
yüzey üzerinde üç açılı bir eğim oluşturması sebebiyle de bıçağınızın çok daha uzun süreler keskin 
kaldığını göreceksiniz.
Aşağıdaki bölümler, her bir kademedeki üst seviyede yapılacak bileme işlemine yönelik genel 
prosedürleri açıklamakta ve bıçağınızın kenarını kullanım amacınıza uygun olarak en uygun şekle 
getirebileceğinizi göstermektedir.
Çok yoğun kesim işlemi yapmadığınız takdirde, sadece arada bir 1. Kademeyi kullanmanız  
gerekecektir. EdgeSelect Bileme Modülü kullanımının en önemli avantajlarından birisi de ihtiyacınız 
olduğu sıklıkta bıçaklarınızı jilet keskinliğinde bileyip taşlayabilmeniz ve bu sayede eski bileme  
yöntemleriyle karşılaştırıldığında bıçağınızın çok daha az yıpranmasıdır. Bıçağınızın yeniden bilenmesi, 
3. Kademede gerçekleştirilebilmektedir. Zaman zaman bıçağınızı yeniden bilemek için 2. Kademeyi, 
kullanmanız gerekecektir. 1. Kademeyi sadece çoğunlukla yoğun uygulamalar yaptığınızda kullanınız 
(Yeniden bileme bölümüne bakınız).
The Chef’sChoice® Model 2100 EdgeSelect Bileme Modülü, polisaj/kayışla bileme disklerinin  
yüzeyinde biriken her hangi bir gıda maddesi ya da bileme atıklarının  
temizlenmesi gerekli olduğunda kullanılabilecek şekilde tasarlanmış olan manuel olarak çalışan bir 
elmas temizleme aksesuarıyla birlikte bulunmaktadır. Bu tarz bir düzleme işlemini en az düşük  
seviyeye indirmek için, bıçaklarınızı bilemeden önce mutlaka temizlemeniz gerektiğini hatırlatmak  
isteriz. Bu sayede, diskleri “düzlemeye” gerek olmadan aylarca kullanabileceksiniz. Sadece polisaj 
işlemi neticesinde elde ettiğiniz sonucun istediğiniz gibi olmaması durumunda, bundan sonraki  
bölümlerde açıklaması yapılan bu uygun özelliği kullanmanız gerekecektir.
Bileme ve perdahlama diskleri, bıçağın keskin yüzeyi boyunca eşit seviyede bir keskinlik sağlayan ve 
kenar kısmın aşınma potansiyelini asgari seviyeye indiren en uygun bileme basıncını verebilmek adına 
kendi tahrik şaftları üzerinde yaylı bir mekanizmayla tutturulmuşlardır.
Her bileme Kademesi, bıçağınızın keskin kısmını; bileme işlemi esnasında bilemenin yapıldığı 
kademenin sol ve sağ yuvalarındaki hassas kılavuz plakalara denk getirecek şekilde bir yay hareketi 
sağlayan, bileme diskleri üzerine konumlandırılmış bıçak sabitleme yaylarıyla donatılmıştır.
Sadece bıçağın bir tarafı bilenecek şekilde tasarlanan özel bıçaklarınız olmaması durumunda (Japon 
Kataba bıçakları gibi) kullandığınız kademenin sağ ve sol yuvalarında bıçağınızın her iki tarafını da 
eşit şekilde bilemek isteyeceksiniz. Bu da, bıçağınızın kesici kısmının simetrik olmasını ve her zaman 
düzgün kesim yapmasını sağlayacaktır.
Her hangi bir kademede kesim işlemi gerçekleştirirken, bıçağın o kademenin sol ve sağ 
yuvalarından dönüşümlü olarak arka arkaya çekilmesi gerekmektedir. Genellikle, her bir kademe 
için sol yuvada bir çekiş ve sağ yuvada bir çekiş yeterli olmaktadır, ancak bıçaklarınızın çok körelmiş 
olması durumunda, aynı kullandığınız kademede ikişer çekiş yapmanız gerekebilmektedir (daha fazla 
bilgi için sonraki bölümlere bakınız). Bileme aletini daima önünden kullanınız.
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Bıçağınızı yatay ve düz bir şekilde tutunuz, plastik yay ile kılavuz plakası arasına yerleştiriniz ve bıçağın 
kesici kısmı bileme ya da kayışla bileme diskleriyle temas ettikçe aynı oran güç uygulayarak bıçağı 
kendinize doğru çekiniz. Bıçağın disklerle temas ettiğini hissedecek ve aynı zamanda duyacaksınız. 
Her kademede bıçağı aynı şekilde hareket ettiriniz, çekişi yarıda bırakmayınız. 20 cmlik bir bıçak için 
her bir çekişin 4 saniye kadar sürmesi tavsiye edilmektedir. Daha uzun bıçaklarda bu süre  
uzayabilmekte ve daha kısa bıçaklarda da kısalabilmektedir.
Bileme aletini arkasından kullanmayınız.
Bileme yaparken, her çekişte, bıçağınızın aşındırıcı disklerle aynı seviyede ve sürekli olarak temasını 
sağlamak için aşağıya doğru yeterli seviyede bir baskı uygulayınız. Fazlaca bastırmanız gerekmemekte 
olup bileme işlemini hızlandırmayacaktır. Bileme Modülündeki plastik durdurma çubuğunu (Resim 
3 e bakınız) kesmemeye çalışınız. Ancak buna rağmen durdurma çubuğunun bir şekilde kesilmesi, 
bileme aletinizin çalışmasını kötü anlamda etkilemeyecek ya da bıçağınızın kesici kısmına bir zarar 
vermeyecektir.

TALİMATLAR
BILEME İŞLEMINE BAŞLAMADAN ÖNCE BU TALIMATLARI oKUYUNUZ
EdgeSelect Bileme Modülü, Düz Kenarlı ve Testere kenarlı bıçak ağızlarını bilemek üzere 
tasarlanmıştır.
1.  Testere kenarlı bıçakları sadece 3. Kademede bileyiniz. Testere şeklindeki bölümleri nedeniyle 

gereğinden fazla metal artığı bırakacağından, bu tarz bıçakları 1. ve 2. Kademelerde  
bilemeyiniz. Daha fazla detay için, Testere Kenarlı Bıçakların Bilenmesi Prosedürü başlıklı 
bölüme bakınız.

2.  Düz Kenarlı Bıçaklar bu üç kademede de bilenebilmektedir ancak bıçağınızın oldukça körelmiş 
olması ya da bıçağınızın kenarında fazladan bir “iz” oluşturmak istemeniz durumunda 1.  
Kademinin kullanımı gerekli olabilmektedir. Daha fazla detay için aşağıdaki bölümlere bakınız.

DüZ KENARLI BIçAKLARIN BILENMESI PRoSEDüRü
Düz Kenarlı Bıçaklar: İlk Kez Bileme
Cihazı açık konuma getirmeden önce, bıçağınızı 1. Kademedeki sol açılı kılavuz ile elastomer yay 
arasındaki yuvaya hafifçe yerleştiriniz. Bıçağı bükmeyiniz (Resim 5).
Elmas diskle temasını hissedene kadar bıçağınızı yuvanın içinde hareket ettiriniz. Bıçağınızın uç 
kısmına yaklaştığınızda sapını hafifçe kaldırarak bıçağınızı kendinize doğru çekiniz. Bu, sizin yay 
gerilimini hissetmenizi sağlayacaktır. Bıçağınızı yuvadan çıkarınız ve cihazın Açma Kapama düğmesine 
basınız. Cihaz açık konuma geldiğinde, anahtar üzerinde bir kırmızı ”işaret” belirecektir. 
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1.Kademe: (Bıçağınızın hali hazırda keskin olması durumunda, 1. Kademeyi atlayınız ve 2.  
Kademeye geçiniz). Bıçağınızın bilemesini ilk kez yapıyor olmanız ya da bıçağınız oldukça körelmiş 
olması durumunda, 1 Kademeden başlayınız. Bıçağınızı sol açılı kılavuz ile plastik bıçak tutma yayı 
arasında kaydırmak ve bıçağınızı kendinize doğru çekerken elmas kaplı diskle temas edene kadar 
aşağıda doğru hareket ettirmek suretiyle bıçağınızı 1.  
Kademenin sol yuvasının içinden geçecek şekilde çekiniz (Resim 5). Bıçağın diskle temasını 
duyacaksınız. Bıçağınızın keskin kısmını bıçağın destek bölümüne ya da sapına mümkün olduğunca 
yakın tutarak çekişinizi gerçekleştiriniz. Bıçağınızın eğimli olması durumunda, bıçağın kenarını masaya 
paralel tutmak suretiyle, bıçağın uç kısmına yaklaştıkça sapını hafifçe kaldırarak bileme işlemini 
gerçekleştiriniz. Bıçağın keskin kısmının tamamını bileyiniz. 20 cmlik bir bıçak ağzı için her bir çekişin 4 
saniye sürmesi gerekmektedir. Daha kısa bıçaklarda bu süreyi 2 ila 3 saniye, daha uzun bıçaklarda da 
6 saniye olarak tutunuz. Daha sonra, 1. Kademenin sağ yuvasında tam bir çekiş daha gerçekleştiriniz.
Not: Bıçağınızı bileme yuvasına her yerleştirdiğinizde, bıçağı kendinize doğru aynı anda çekmeniz 
gerekmektedir. Bıçağı asla ileriye doğru itmeyiniz. Bıçağın üzerine tekerleklerle temas etmesine 
yetecek şekilde baskı uygulayınız, fazla baskı uygulanması bileme işlemini iyileştirmeyecek ya da hızını 
arttırmayacaktır.
Bıçağın kesici kısmının tamamında eşit seviyede bir keskinlik elde etmek için, bıçağı tam da destek ya 
da sap kısmının yakınında bir noktadan yuvaya yerleştiriniz ve yuvadan çıkana kadar sabit bir hızda 

Resim 7. Bu çapaklar, bıçak kenarı boyunca 
parmaklarınızı kaydırarak anlaşılabilmektedir. Dikkat! 
Metni okuyunuz.

Resim 8. Bıçağın 2. Kademeye yerleştirilmesi.

Resim 6. 3. Kademede kayış diskle bileme işlemi 
gerçekleştirmeden önce bıçağın kesici yüzeyi üzerinde 
belirgin bir çapak oluşturulması.

Parmaklarınızı
kenar boyunca
ileri doğru
hareket ettiriniz

Resim 5. 1. Kademede Bıçağın, kılavuz parça ile bıçağı 
aşağıda tutma yayı arasına yerleştirilmesi. Sol ve sağ 
yuvalarda dönüşümlü olarak bu işlemi gerçekleştiriniz.



çekişinizi gerçekleştiriniz. Her kademede çalışırken, bıçağın keskin kenar yüzeylerinin simetrik olmasını 
sağlamak adına, sol ve sağ yuvalarda dönüşümlü olarak, eşit sayıda çekiş gerçekleştiriniz.
Genellikle 1. Kademede her bir yuvada tek bir çekişin (sol ve sağ olmak üzere)yeterli olacağını  
göreceksiniz. 2. Kademeye geçmeden önce, aşağıda tarif olunduğu şekilde, bıçağınızın kesici kısmı 
boyunca bir çapak oluşumunun meydana geldiğinden emin olmak için bıçağınızın kesici kenarını  
dikkatlice kontrol ediniz:
çapağın Tespit Edilmesi
Bıçağın bir tarafı boyunca bir çapak oluşumunun meydana geldiğini teyit etmek için (Resim 6), resim 6 
ve 7 de gösterildiği şekilde parmak uçlarınızla dikkatli bir şekilde bıçağın kenarında enlemesine  
hareket ettiriniz.
(Parmaklarınızı kesmemek için parmağınızı bıçağın kesme yönünde, boylamasına hareket ettirmeyiniz. 
En son çekişinizi sağ yuvada gerçekleştirdiyseniz, çapak oluşumu (tutuşunuza göre) sadece bıçağın 
sağ tarafında, sol yuvada gerçekleştirdiyseniz de sağ tarafında meydana gelecektir. Çapak oluştuğunda 
, bıçağın keskin kenarına doğru pürüzlü ve bükülmüş bir uzantı şeklinde hissedilmektedir. Aynı anda 
bıçağı diğer tarafı onun tam aksine bir pürüzsüzlük hissi vermektedir. Çapağın oluşması halinde, 2. 
Kademeye geçiniz.
Herhangi bir çapak oluşumunun meydana gelmemesi durumunda, 1 Kademenin sol ve sağ yuvalarında 
bir (1) adet ilave çekiş gerçekleştiriniz. Yavaş yapılan çekişler çapağın büyümesine yardımcı olacaktır. 
Bıçağın aşırı derecede körelmiş olması durumunda, oluşan çapağı büyütmek için 1. Kademede ilave 
çekişlerin yapılması gerekebilecektir. 2. Kademeye geçmeden önce, bıçağı keskin kenarının tamamında 
çapak oluşumunun mevcudiyetini teyit ediniz. 
2 Kademe: 1. Kademeye yönelik olarak tarif olunan yukarıdaki prosedürü kullanmak suretiyle, 2. 
Kademede bıçağınızın bileme işlemini gerçekleştiriniz. Bıçağınızı, 2.Kademenin sol yuvasının içinden 
(Resim 8) ve bir kez de sağ yuvasının içinden çekiniz (Resim 9). 20 cm lik bir bıçak için her bir çekiş dört 
(4) saniyede gerçekleşmektedir. Daha uzun bıçaklar için bunu 6 saniyede ve daha kısaları için de 2 ila 
3 saniye arasında tutunuz. Bıçağın keskin yüzeyi üzerinde çapak kontrolü yapınız. Herhangi bir çapak 
oluşmaması durumunda, çapak oluşana kadar ve 3. Kademeye geçmeden önce, 2. Kademede sol ve 
sağ yuvalarda dönüşümlü olarak ilave çekişler gerçekleştiriniz.
3 Kademe: Genel olarak, jilet keskinliğinde bir bıçak ağzı elde etmek için, 3. Kademede sadece bir 
ya da iki kez çekiş gerekli olacaktır. 1. ve 2. Kademelerde olduğu gibi, bıçağınızı 1 ve 2. Kademelerde 
uyguladığınız aynı hızda çekerek, sağ ve sol yuvalardan dönüşümlü olarak çekiş gerçekleştiriniz 
(Resim 10).

Resim 9. Bıçağın 2 Kademede sağ yuvaya 
yerleştirilmesi.

Resim 10. Bıçağın 3. Kademede sol yuvaya 
yerleştirilmesi. Dönüşümlü olarak sol ve sağ yuvalarda 
çekiş yapılması.

9



Resim 12. Bıçağın kenarına 
bitişik daha geniş mikro kanalları 
bırakılması, lifli gıdaların kesimine 
yardımcı olmaktadır.

3 Kademede daha fazla çekiş yapılması, özellikle hassas yemeklerin hazırlığında arzu edilen bir keskin 
kenar oluşturmak suretiyle daha ince bir keskinlik elde etmenizi sağlayacaktır. Aşağıdaki bölümlerde 
daha detaylı olarak ele alındığı şekilde lifli gıdalarla işlem yaparken 3. Kademede daha az sayıda çekiş 
yapılması tercih edilebilmektedir .
3 Kademede bileme işleminin yapılmasının ardından, bıçağınızın kesici kenarı şaşırtıcı derecede 
keskinleşecektir. Bıçağın keski yüzeyi boyunca artık herhangi bir çapak bulunmamaktadır.
BIçAğIN KESICI KENARININ hER KULLANIMDA EN IYI DURUMA GETIRILMESI
Taşlanmış Kenar için
Meyve veya sebzelerin pürüzsüz şekilde kesilmiş olarak hazırlanması amacıyla en hassas ve pürüzsüz 
kesimlerin tercih edildiği durumlarda, bıçağınızı 2. Kademede bileyiniz (ya da yukarıda tarif edildiği 
şekilde 1 ve 2. Kademede) ve 3. Kademede fazladan çekişler gerçekleştiriniz. 3. Kademede sol ve 
sağ yuvalarda dönüşümlü olarak yapılacak üç ya da daha fazla sayıdaki çekiş işlemi, bıçak üzerinde 
üçüncü bir eğim oluşturacak ve şık sunumlar hazırlamak için ideal olan şaşırtıcı derecede pürüzsüz ve 
keskin bir kenar elde edilmesini sağlayacaktır (Resim11).
Taşlanmış kenarın yeniden bileme işlemini gerçekleştirirken, her seferinde 3. Kademeyi 
kullanınız(elbette yine sol ve sağ yuvalarda dönüşümlü olarak çekişler yapınız). Gerçekleştirilen belli 
sayıda bileme sayısının ardından, keskin bir kenar elde etmenin uzun süre alması  
durumunda, detayları yukarıda verilen prosedürleri uygulayarak öncelikle 2.
Kademede yeniden bileme işlemi gerçekleştirmek ve sonrasında 3. Kademede kayışla bileme diskinde 
işlem yapmak suretiyle süreci hızlandırabilirsiniz. Bu prosedürün uygulanması sayesinde, oldukça 
pürüzsüz bıçaklara sahip olacak ve bıçaklarınızın ömrünü uzatacaksınız. Geleneksel bileme  
yöntemlerinin aksine bu prosedür, bıçaklarınızın kesici yüzeyinde çok az miktarda metal aşındırması 
yaparak olağanüstü keskinlikte bıçaklara sahip olmanızı sağlayacaktır.
Etler, Av etleri ve yüksek oranda lifli gıdaların çalışma alanında hazırlanması için
Et kesimi, çalışma alanında etlerin hazırlanması veya lifli malzemelerin söz konusu olması durumunda, 
bıçağınızı öncelikle 1. Kademede daha sonra da 3. Kademede bilemenin avantajlarını hissedebilirsiniz. 
Bu işlem, bıçağın kesici yüzeyi üzerinde mikro seviyede kanallar açılmasını sağlayacak (Resim 12)
ve bu da bu tarz malzemelerin daha rahat şekilde kesilmesine imkan verecektir. Bıçağınızın kenarı, 3. 
Kademede dönüşümlü olarak yapılacak bir ya da iki çekiş sonrasında, oldukça keskin ve pürüzsüz bir 
hal alacaktır.

Resim 11. hazırlıklar yapmak için  
kenar kısma bitişik daha geniş 
olarak taşlanmış yüzey idealdir.

Resim 13. Bıçağın kenarına bitişik 
olarak daha ince mikro kanalların 
bırakılması balık ve kanatlı hayvanların 
kesimine yardımcı olacaktır.
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Bu tip bir kenar elde etmek için, bıçağın keskin kenarı boyunca bir çapak oluşumu gerçekleşene kadar 
1. Kademede bileme işlemini yapınız. Daha sonrasında, 3. Kademeye geçiniz ve burada da dönüşümlü 
olarak bir ya da iki çekiş gerçekleştiriniz.
Bıçağın bilenmesi gerektiğinde yeniden bu tarz bir kesici kenar oluşturmak için, sadece bir ya da iki 
çekişli yeniden bileme işlemi için 3. Kademeyi kullanınız. Daha sonrasında, sol ve sağ yuvaların her 
birinde bir çekiş yapmak için 1.
Kademeye geri dönünüz ve sonrasında doğrudan 3. Kademeye geçiş yapınız. 2. Kademede yeniden 
bileme işlemini gerçekleştirmeyiniz.
Av etleri ve Balık için
Pişmiş kanatlı hayvanlar için en uygun kesici kenar genellikle önce 2. Kademe ardından da 3. Kademe 
kullanılmak suretiyle elde edilebilmektedir (Resim 13). Pişmemiş kanatlı hayvanlar için, yukarıda 
anlatıldığı şekilde, önce 1.
Kademe daha sonra da 3. Kademe tercih edilebilmektedir. Balık filetosu çıkarmak için, 2. ve 3  
Kademelerde bilenmiş olan ince ancak sağlam bir bıçak kullanınız.
TESTERE KENARLI BIçAKLARA YÖNELIK BILEME PRoSEDüRü
Testere kenarlı bıçaklar, oyuk yüzeyleri ve bir sıra dişli yapılarıyla testere ağzına benzer özellikler 
göstermektedir. Normal kullanımda bu diş uçları birçok kesim işlemini gerçekleştirmektedir. Testere 
kenarlı bıçakların bütün tipleri, EdgeSelect Bileme Modülünde bilenebilmektedir. Ancak, testere 
şeklindeki yapının dişlerini bileyerek bu dişlerin kenarları arasında ultra keskinlikle mikro bıçak ağızları 
meydana getiren 3. Kademeyi kullanınız (Resim 14). Genellikle 3. Kademede dönüşümlü olarak beş 
(5) ila on (10) çekiş, bu tarz bıçakların bilenmesi için yeterli olacaktır. Bıçağın oldukça körelmiş olması 
durumunda, daha fazla bileme çekişi yapılması gerekebilmektedir. Bıçağın kenarının kullanıma bağlı 
olarak hasar görmesi durumunda, 2. Kademenin sol ve sağ yuvalarında birer kez hızlı bir çekiş gerçek 
leştiriniz ( 20 cmlik bir bıçak için 2 ila 3 saniyedir) daha sonra 3. Kademenin sol ve sağ yuvalarında 
dönüşümlü olarak bir dizi çekiş işlemi gerçekleştiriniz. 2. Kademenin fazlaca kullanımı, bıçağın 
kenarında dişlerin keskinleştirilmesi için gerekenden daha fazla metal aşınması meydana gelmesine 
sebep olacaktır. Bileme işlemini gerçekleştirirken, periyodik olarak testere kenarlı bıçağınızın ağız 
kısmını inceleyiniz.
Testere kenarlı bıçak ağızlarının testereye benzer bir yapıları olduğundan, bunların kenarı hiçbir zaman 
düz kenarlı bir bıçakta oduğu gibi “keskin” görünmeyecektir. Ancak, bunları dişli yapıları sert ve kabuklu 
besin madde lerinin kabuklarını kırmaya yardımcı olmaktadır.
Testere kenarlı bıçak ağızlarını yeniden bilemek için, buradaki aynı prosedürleri kullanınız.

Resim 14. Testere kenarlı bıçakların sadece 3.  
Kademede bilenmesi (talimatlara bakınız)
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Düz ağızlı bıçakların yeniden bilenmesi
Düz ağızlı bıçakların yeniden bilenmesi işlemini, 3. Kademeyi kullanmak suretiyle gerçekleştiriniz. 
Hızlı bir şekilde yeniden bileme işleminin yapılamaması durumunda, 2. Kademeye geri dönünüz ve 
iki ya da daha fazla dönüşümlü çekiş gerçekleştiriniz. Daha sonrasında, bıçağınızın keskin kenarını 
jilet keskinliğinde bir seviye getirmek için yeterli olacak şekilde dönüşümlü olarak bir ya da iki çekişin 
gerçekleştirildiği 3. Kademeye geçiniz. Bıçağınızın üzerinde sadece daha fazla “iz” oluşturmak  
istemeniz ya da bıçağınızın aşırı derecede körelmiş olması durumun da, yeniden bileme işleminde 
birinci aşama olarak 1. Kademeyi kullanınız.
Chef’sChoice® Model 2100 üzerinde gerçekleştirilen yeniden bileme işlemleri arasında kenar kısmı 
düzeltmek için geleneksel bir masatın tekrar tekrar kullanılması durumunda, öncelikle normal bileme 
prosedürünü uygulayarak 2. Kademede yeniden bileme işlemi gerçekleştirmeniz ve sonrasında 3. 
Kademedeki kayışla bileme diski üzerindeki uygulamaya geçmeniz gerekmektedir. 3. Kademeye 
geçmeden önce bıçağın keskin yüzeyinin tamamında bir çapak oluşumunu meydana getirmek için 2. 
Kademede dönüşümlü olarak 3 ya da daha fazla çekiş yapılması gerekecektir.
Bilgiler doğrultusunda, bileme süresini azaltmak istiyorsanız, geleneksel masat kullanmayabilir ve hızlı 
bir şekilde yeniden bileme işlemi gerçekleştirmek için 3. Kademede gerçekleştirilecek işleme güvenebil-
irsiniz. Testere kenarlı bıçakların 3. Kademede yeniden bilenmesi. Yukarıdaki bölümlere bakınız.
KAYIŞLA BILEME /PoLISAj DISKLERININ DüZLENMESI- 3. KADEME
Chef’sChoice® EdgeSelect Bileme Modülü, 3. Kademedeki kayışla bileme disklerinin manuel olarak 
düzlenmesi için cihaza monteli bir aksesuara sahip bulunmaktadır. Bu, gres yağını ve gıda malzemesi 
parçalarını bu disklerden temizlemek için müteakip bölümlerde tarif olunduğu şekilde bütün bir bileme 
modülünün düzenli olarak temizlenmesini yerine geçmemektedir. Bu disklerin metalik bileme artıkları 
sebebiyle parlamaya ve siyahlaşmaya başlaması durumunda, bunlar bileme cihazının arka kısmında 
bulunan manuel bir kol yardımıyla düzlenebilmekte ve yeniden şekillendirilebilmektedirler. Bu kol, 
Model 2100 cihazını arka kısmı size bakar haldeyken Resim 15 te gösterildiği şekilde, Modülün sol alt 
köşesi üzerinde bulunan bir oyuk kısımda bulunmaktadır.
Bu düzleme aletini kullanmak için, öncelikle cihazı “KAPALI” konuma getirmeniz gerekmektedir. Bileme 
aleti çalışmasına devam ederken, düzleme aletinin kayışla bileme diskine temas ettiğini duyana kadar 
resim 15 te gösterildiği şekilde hafifçe sağa doğru kolu bastırınız. 3 ila 5 saniye kadar kolun üzerinde 
nazikçe bastırınız ve sonrasında aynı şekilde 3 ila 5 saniye kadar da sol  
yuvadaki diske bastırınız. Her bir diske bir seferde 5 saniyede fazla baskı uygulamayınız. Bu işlem, 
düzleme döngüsünü tamamlamaktadır. Kayışla bileme diskleri üzerindeki aşırı yıpranmanın önüne 
geçmek amacıyla, kol üzerinde sadece hafifçe parmağınızla baskı uygulayınız.

Resim 15. Gerektiğinde 3. Kademe diskleri  
düzlenebilmektedir. Bu işlemi seyrek olarak yapınız.  
(Talimatlara bakınız)

Resim 16. Bileme Modülü temizlik için kolaylıkla  
yerinden çıkarılabilmektedir 

Serbest bırakma 
düğmesine basınız ve 
Bileme Modülünü sağa 
doğru çekiniz.
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Bu düzleme aksesuarını sadece ve sadece 3. Kademede artık iyi bir bileme neticesi elde 
edilemediğinde veya jilet keskinliğinde bir kesici yüzey elde etmek için çok fazla çekiş gerektiğinde 
kullanınız. Bu aletin kullanılması, 3. Kademedeki disklerin yüzeyinden metal parçaların kazınmasına 
sebep olmaktadır bu nedenle aşırı derece kullanılması durumunda, aşındırıcı yüzey üzerinde çok fazla 
malzemenin gereksiz olarak atılmasına neden olacak ve bu da disklerin  
vaktinden önce yıpranmasıyla sonuçlanacaktır.
Bileme işleminizi gerçekleştirmeden önce bıçaklarınızı düzenli olarak temizlemeniz durumunda, Model 
2100 ü her gün kullandığınızı düşünürsek 3. Kademedeki diskleri yılda sadece bir ya da iki kez  
temizlemeniz ya da düzlemeniz gerekecektir.
BİLEME MoDüLüN çIKARILMASI, TEMİZLENMESİ VE YERİNE TAKILMASI
Bileme çarklarının herhangi birinde ya da Bileme Modülünün plastik yüzeyleri üzerinde hemen 
alınamayacak şekilde gres, yağ ya da gıda malzemelerinin bulunması durumunda, aşağıdaki bölümde 
tarif edildiği şekilde, artık modülün yerinden çıkarılıp yıkanmasının vakti gelmiş demektir. Bıçaklarınızın 
her zaman için gıda malzemesi, yağ ve gresten arındırılmış olmasını tavsiye ediyoruz, en azından 
Bileme Modülünüzün sık sık temizlenme gereksinimini azaltmak amacıyla bıçaklarınızın bileme işlemini 
gerçekleştirmeden önce bir bezle siliniz. Hijyen nedenlerinden ötürü, modülünüzün düzenli aralıklarla 
yıkanmasını tavsiye ediyoruz.
Bileme Modülünü yerinden çıkarmak için, öncelikle cihazı “KAPALI” pozisyona getiriniz. Sonrasında 
Bileme Modülünü motor haznesinden dışarı doğru çekerken serbest bırakma düğmesine basınız 
(Resim 16). Bileme modülünün kolaylıkla üniteden ayrılması gerekmektedir. 
MoToR BÖLüMüNü ASLA SUYA BATIRMAYINIZ YA DA üZERİNE SU PüSKüRTMEYİNİZ.
BİLEME MoDüLüNüN TEMİZLENMESİ
Bileme Modülünün lekelenmesi ya da kirlenmesi durumunda, aşağıda belirtildiği şekilde yerinden 
çıkarılması ve aşağıdaki iki yöntemden biri uygulanmak suretiyle gıda malzemeleri ve gres yağından 
arındırılması gerekmektedir.
A. Elle yıkama:
 1. Her kademede bulunan çarklara sıvı bulaşık makinesi deterjanı püskürtünüz.
 2.  Daha sonra içinde bulunan gıda malzemelerini yerinden çıkarmaya yetecek kadar su 

püskürtünüz ya da akan suyun altında tutunuz.
 3. Tazyikli sıcak suyla durulayınız.
 4. Kağıt havlu üzerinde süzünüz.
 5.  DİKKAT…Normal havluyla kurulamak isterseniz, plastik aşağıda tutma yaylarını 

gevşetmemeye ya da bunlara hasar vermemeye dikkat ediniz.
 6.  Elle yıkama sonrasında elmas çarkların parlak ve pırıl pırıl olmaması durumunda, üzerl-

erinde gres yağı kalmış olabilmektedir. Böylesi bir durumda, bileme modülünüzü bulaşık 
makinesine koymayı düşünmelisiniz.

B.  Bulaşık makinesi: Bileme modülü hem ev tipi hem de ticari kullanım için olan bulaşık 
makinelerinin her ikisinde de güvenli bir şekilde yıkanabilecek şekilde tasarlanmıştır

 1. Her kademede bulunan çarklara sıvı bulaşık makinesi deterjanı püskürtünüz.
 2. Normal yıkama programında, bulaşık makinesinin üst rafına yerleştiriniz.
 3.  Bileme Modülünün, ısı kaynaklarından uzakta, bulaşık makinesinin içinde kurumasını 

sağlayınız.
Bileme Modülünün alt kısmında yer alan, bileme ünitesi tabanında bulunan iki toplama haznesinde 
toplanmış olan her türlü metal tozunu periyodik olarak temizleyiniz. Bileme Modülü çıkarıldığında, motor 
haznesini nazikçe ters çeviriniz ve içinde kalan tozları silkeleyiniz. Ya da nemli bir süngerle bu kısımları 
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temizleyiniz. Elektrik motoruna yakın oluşundan dolayı, bileme ünitesinin tabanında biriken metal talaşı 
(metal artık) temizlemek için, su püskürtmeyi ya da sıkıştırılmış hava kullanımını tavsiye etmiyoruz.
BİLEME MoDüLüNüN YERİNE YERLEŞTİRİLMESİ
Bileme Modülünü yeniden ana motor haznesine yerleştirmek için, Bileme Modülünün şaft bağlantı 
parçası ucunu, bileme ünitesinin sağ tarafındaki kılavuz raylara oturtunuz. Sonrasında Bileme  
Modülünü, yerine oturana dek nazikçe motor haznesi içine doğru itiniz. 
Kilitlenme pozisyonuna tam olarak oturmaması durumunda: 
(1) Tamamen ayrılana kadar modülü motor şaftından çıkarınız; 
(2) kısa bir süreliğine motor güç anahtarını AÇIK konuma getiriniz; 
(3) daha sonra tekrardan KAPALI konuma getiriniz; 
(4)  Motorun durmasına yakın Bileme Modülünü yerine oturtunuz. Yivli bağlantı parçası tam olarak 

hizaya geldiğinde, modülde otomatik olarak yerine oturmuş olacaktır.

Chef’sChoice® model 2100 Bileme Aletinizden  
EN İYİ NASIL fAYDALANIRSINIZ
1.  Bileme Modülünüzü, hijyen nedenlerinden ötürü, yukarıda tarif olunduğu şekilde çıkarıp 

elde ya da bulaşık makinesinde temizlemenin dışında herhangi bir bakım gerekmemektedir. 
Perdahlama çarkları, normal bir şekilde, karardığından bu modülün temizlenmesi  
gerekmemektedir. Bileme diskleri, üzerlerine yağ ve gres bulaşmadığı sürece kendi  
kendini (hafif tarzda aşınma yoluyla) temizleyebilmektedir. Bileme modülünün temizlenmesine 
yönelik gereksinimi, bu kitapçıkta anlatıldığı şekilde bileme işlemeni gerçekleştirme öncesi ve 
sonrasında bıçaklarınızı silmek suretiyle en düşük seviyelere indirebilirsiniz. Motor bölümünü 
KESİNLİKLE suya daldırmayınız. “Bileme Modülünün Temizlenmesi” bölümünde anlatıldığı 
şekilde, bileme modülünün altında biriken metal tozunu, modülü sallamak suretiyle periyodik 
olarak temizleyiniz.

2.  Model 2100 bileme modülünüzü çalışma alanınızda uygun bir yere koymanızı öneriyoruz. 
3. Kademede hızlı bir şekilde gerçekleştirilen birkaç çekiş, bıçağınızın ağzının tekrardan jilet 
keskinliğine kavuşmasını sağlayacaktır. 3. Kademenin kullanılmasıyla, bıçağınızın ağzını eski 
haline getirmek için, artık masat kullanımı gerekmemektedir. Bıçağınızın ağzının, geleneksel 
bir masatla bilendiğinden çok daha uzun süre keskin kalacağını göreceksiniz.

3.  Ancak 3. Kademede yapılan bir kaç çekiş sonrasında istediğiniz keskinliği elde edememeniz 
durumunda, bıçağınızın yeniden bilenmesi işlemini 2. Kademede gerçekleştiriniz.

4.  Bu bileme aleti, arkası yapışkanlı plastik etiketler üzerine basılı talimatlara yönelik bir 
kısaltmalardan oluşan setle birlikte verilmektedir. Bunları hemen elinizin altında bulundurmak 
isterseniz, yapışkan kısımlarını açınız ve motor bölümünün üst yüzeyine bunları yapıştırınız. 
Bunlara ilişkin yedek etiketler EdgeCraft’tan temin edilebilmektedir.

5.  Bileme ya da yeniden bileme işlemi gerçekleştirmeden önce daima bıçağınızın keskin kısmını 
gıda malzemesi, yağ ve yabancı maddelerden arındırınız.

6.  Bileme işlemini yaparken, aşındırıcı diskle bıçağın temasına yetecek şekilde, sadece hafifçe 
aşağı doğru bastırınız.

7.  Bıçağın keskin tarafının tamamında, daima tavsiye edilen hızda ve sabit bir oranda güç 
uygulayarak çekişler yapınız. Bıçak ağzı disklerle temas halindeyken, bıçağın hareketini asla 
kesmeyiniz ya da durdurmayınız.

8.  (Tüm kademelerde) Daima sol ve sağ yuvalarda dönüşümlü olarak çekişler gerçekleştiriniz. 
Özel Japon bıçakları bu prosedürün dışında tutulmakta olup, bunların sadece tek tarafları  
bilenmektedir.
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9.  Bileme esnasında, bıçak ağzının kesici kenarı, tezgah ya da masaya göre düz bir pozisyonda 
tutulmalıdır. Eğimli bir bıçağın uç kısmını da bileyebilmek için, uç kısma yaklaştıkça bıçağın 
sapını yukarı kaldırınız, bu sayede bilemesi yapılmakta olan uç kısım masayla “düz” bir hizada 
olmaktadır.

10. Doğru bir şekilde kullanıldığında, dayanak noktası ya da sapın 0,3 mm yakınına kadar 
bütün bir bıçak ağzını komple bileyebildiğinizi göreceksiniz. Bu, diğer bileme yöntemleriyle 
karşılaştırıldığında, Chef’sChoice® EdgeSelect Modülünün en başta gelen avantajlarından 
biri olup özellikle kenar hattında bir eğrilik sağlamak adına bütün bıçağın yüzeyini 
keskinleştirmenin gerektiği Şef bıçaklarının bilenmesi esnasında çok önemlidir. Şef bıçağınızın 
dayanak noktasının saptan kenara kadar uzayan ağır metalden olması durumunda, ticari 
bir taşlama aletiyle dayanak noktasının alt kısmının şekli değiştirilebilmekte ya da bu kısım 
kesilebilmekte olup bu sayede bıçağın tüm kesici yüzeyini kullanmanıza olanak sağlayarak, bu 
kısmın bileme işlemini engellemesinin önüne geçilmektedir.

11. Chef’sChoice® EdgeSelect Bileme Modülüyle ustalığınızı arttırmak için, (yukarıda bahsedildiği 
şekilde) bıçağın kenarlarındaki çapak oluşumlarının nasıl tespit edileceğini öğreniniz. Her  
ne kadar bu tekniği kullanmadan da iyi bir şekilde bileme yapabilir olsanız da, 1 ve 2.  
Kademelerde ne zaman başarılı bir bileme işlemi gerçekleştirmiş olduğunuzu tespit etmenin 
en iyi ve en hızlı yolu budur. Bu işlem, bıçaklarınızı aşırı derecede bilemenizi önlemekte ve her 
zaman için mükemmel keskinlikte bıçaklara sahip olmanızı sağlamaktadır. Bir domates ya da 
bir parça kağıdın kesilmesi, bıçak keskinliğinin kontrol açısından en uygun yöntemlerdir.

12. Alman malı eski tip satırlar gibi aşırı kalın, kemik kırmada kullanılan satırların bilenmesi için 
Model 2100 ü tavsiye etmiyoruz. Asya tipi ve daha ince satırlar model 2100 de kolaylıkla 
bilenebilmektedir.

13. Bileme modüllerinin değiştirilmesi yerel distribütörünüzden ya da fabrikadan talep  
edilebilmektedir. Müşteri hizmetleri ya da yardım için 1-800-342-3255 nolu telefonu arayınız.  

normal BaKım
Bileme modülünün, herhangi bir hareketli parçası, motoru, mil yatağı ya da bileme yüzeyleri için  
herhangi bir yağlama malzemesi gerekmemektedir. Bileme aletinin dış yüzeyi, nemli bir bezle  
dikkatlice temizlenebilmektedir. Deterjan ya da aşındırıcı temizleme maddeleri kullanmayınız. Tekrar 
tekrar bileme işlemi yapılması neticesinde, Modülün altında birikecek metal tozları periyodik olarak ya 
da gerekli olduğunda temizlenebilmektedir.

SERVİS
Garanti sonrası servise ihtiyaç duyulması halinde, tamir işlemi gerçekleşmeden önce, tamir masrafının 
tahmin edilebileceği satıcınıza ya da EdgeCraft ülke distribütörünüze bileme aletinizi gönderiniz.
Lütfen aletin gönderileceği adresi, mesai saatlerinde erişilebilecek telefon numaranız ile problem ve 
hasar hakkında kısa bir açıklamayı kutunun içinde ayrı bir sayfada belirtiniz. Sevkiyat makbuzunuzu, 
ürünü gönderdiğinize dair bir kanıt ve sevkiyat esnasında kaybolmalara karşı bir güvence olarak 
saklayınız



16

ABD’ de monte edilmistir.  www.chefschoice.com
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Yenibosna 29 Ekim Cad. Vizyonpark ofis Blokları
3. Blok Kat:1 No:11 34197 Bahçelievler/İstanbul

Tel: (0212) 642 94 75
faks: (0212) 554 48 76

www.eyb.com.tr

Bileme aletinizi (sigortalanmış ve posta masrafları ödenmiş olarak)  
şu adrese gönderin:

EdgeCraft Corporation
825 Southwood Road, Avondale, PA 19311

Müs teri hizmetleri 610-268-0500


