
instruction manual

 Hybrid® Diamond Hone® 
Knife Sharpener Model 270 

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. For your safety, every user should read this manual.
2. To protect against electrical hazards, do not immerse the Chef’sChoice® Hybrid®  

sharpener in water or other liquid.
3. Make sure that only clean knife blades are inserted in Model 270.
4. Unplug from outlet when not in use, before putting on or taking off parts and  

before cleaning.
5. Avoid contacting moving parts. 
6. Do not operate any appliance with a damaged cord or plug or after the appliance  

malfunctions, or is dropped or damaged in any manner. 
 U.S. customers: You can return your sharpener to EdgeCraft’s factory for service where 

the cost of repair or electrical or mechanical adjustment can be estimated. When the 
electrical cord on this appliance is damaged, it must be replaced by the Chef’sChoice® 
factory or other qualified service to avoid the danger of electrical shock.

 Outside U.S.: Please return your sharpener to your local distributor where the cost of 
repair or electrical or mechanical adjustment can be estimated. If the supply cord of 
this appliance is damaged, it must be replaced by a repair facility appointed by the 
manufacturer because special tools are required. Please consult your Chef’sChoice® 
distributor.

7. CAUTION! This appliance may be fitted with a polarized power plug (one blade is wider 
than the other). To reduce the risk of electric shock, this plug will fit in a polarized outlet 
only one way. If the plug does not fit fully in the outlet, reverse the plug. If it still does not 
fit, contact a qualified electrician. Do not modify the plug in anyway.

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

9. The Chef’sChoice® Hybrid® sharpener is designed to sharpen American, European,  
and Asian style knives as described in following sections. Do not attempt to sharpen  
scissors, ax blades or any blade that does not fit freely in the slots.

10. Do not let the cord hang over edge of table or counter or touch hot surfaces.
11. When in the “ON” position (Red flash on switch is exposed when “ON”), the 

Chef’sChoice® sharpener should always be on a stable countertop or table.
12. WARNING: KNIVES PROPERLY SHARPENED ON YOUR Chef’sChoice® Hybrid®  

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

13. Do not use outdoors.
14. Close supervision is necessary when any appliance is used by or near children.
15. Do not use honing oils, water or any other lubricant with the Chef’sChoice® Hybrid® 

sharpener Model 270. 
16. For household use only.
17. SAVE THESE INSTRUCTIONS.
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congratulations on your selection of 
the chef’schoice® Hybrid®  
Diamond Hone® model 270! 
The three stage Hybrid® Diamond Hone® Model 270 is manufactured in Avondale,  
Pennsylvania by EdgeCraft — the home of Chef’sChoice sharpeners — the World’s Leader 
in Cutting Edge Technology®. This sharpener combines Chef’sChoice’s patented electric 
and manual CrissCross® sharpening techniques to create an effective triple bevel durable  
cutting edge on virtually all of your knives. The cutting edge is finely honed and polished to 
extreme sharpness but retains strong microscopic teeth that gives it a highly effective bite 
for all your food prep needs and especially for fibrous materials. Commonly the edge can be 
resharpened in Stage 3 without the need to turn on the electrical power.

You will be pleased to see how easy the Hybrid® is to use. Read and follow the instruction  
carefully. Keep the sharpener close at hand so that you can enjoy the pleasure of sharp  
knives every day.

DEscriPtion oF tHE  
cHEF’scHoicE HybriD® DiamonD HonE KniFE sHarPEnEr moDEl 270
This advanced Hybrid® Diamond Hone Sharpener has two motor driven sharpening Stages 1 
and 2, followed by a single manual honing.

In Stage 1, motor-driven, highly effective diamond abrasive disks remove the dull edge 
and create a sharp fully faceted edge at the conventional 20 degrees on each side of the 
blade. In Stage 2 similar technology is used with finer diamond abrasives at a slightly larger 
angle to create a small second bevel along the edge. This two step sharpening and honing 
process leaves a stronger – arch shaped profile along the edge for greater strength and  
durability. In Stage 3 the edge is lightly polished to create a razor sharp Trizor edge of  
increased perfection, sharpness and durability.

In Stage 1 there are two knife-guiding slots. These are referred to as the left and right 
slots of Stage 1. Likewise in Stage 2 there are two guiding slots, left and right that sharpen 
alternately the right and left side of the blade’s edge. Stage 3 has only one guiding slot that 
centers the blade in a manner so that both sides of the edge are honed simultaneously. When 
sharpening in Stages 1 and 2, always follow an alternating pattern of sharpening in the right 
and left slots. This pattern insures that both sides (facets) of the edge are sharpened alike for 
better control of the cutting action of blade.

This three stage design provides the ultimate in versatility of the knife edge so that you 
can tailor the edge geometry to your cutting needs. You will find that the Model 270 gives 
you a very sharp edge and one that remains significant bite for some of the more difficult 
cutting tasks. 
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usinG tHE moDEl 270 sHarPEnEr
Note: Always clean your knife before sharpening in the Hybrid ®! For your safety, keep your 
fingers clear of the blade edge at all times. 

You will find that the Hybrid® can create and maintain a very sharp and effective edge 
on all your conventional fine edge and serrated cutlery. The primary edge facets are each 
formed in Stage 1 at a nominal 20 degrees on each side of the edge, which results in a total 
primary edge of 40 degrees. Stages 2 and 3 create a second and third bevel at slightly larger 
angles leaving a strong triple beveled edge structure. Always use the sharpener with the 
stage numbers 1, 2 and 3 facing you.

staGE 1
To sharpen, place the sharpener on the table gripping it securely with your left hand. Push 
on the power switch. Insert the knife blade, (Figure 1) near its handle, into the far left slot of 
Stage #1 and allow the left face of the blade to rest on the left face of the slot as you pull the 
knife toward you. The knife edge should be in sustained moving contact with the internal dia-
mond abrasive coated disk. Only light downward force will be necessary as you pull the blade 
toward you. Listen carefully to insure your knife maintains good contact with the rotating 
diamond disk. Take about 5 seconds to make each pull if you have a six inch (6”) long blade. 
Increase the time of each pull for longer blades or decrease the time for shorter blades.

Make one pull of the blade in the left slot as described above and then repeat the same 
procedure in the adjacent (right) slot of Stage 1. As you pull the knife thru the right slot, 
(see Figure 2), hold the right face of the knife against the slanted right face of the slot. If 
your knife, before sharpening, is not very dull you will find that only about 5 pairs of pulls, 
alternating in the left and right slots of Stage 1, will be sufficient to put a keen edge on the 

Figure 1. Inserting the blade in the left slot of the  
Stage 1. Alternate individual pulls in left and right slots. 

Figure 2. Inserting the blade in the right slot of Stage 1. 
Alternate pulls in left and right slots. 



Figure 3. Develop a distinct burr along knife edge 
before sharpening in Stage 2 or 3. Burr can be detected 
by sliding finger across and away from the edge.  
Caution! See text.

Figure 4. Inserting the knife in left slot of Stage 2. 
Alternate individual pulls in left and right slots.
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blade. However, if the knife is initially very dull you may find that 10 or more alternating pairs 
of pulls in the left and right slots of Stage 1 will be needed the first time as you reshape and 
sharpen the old edge. Always pull the blade toward you. Never push the blade away from 
you when using Stage 1. Before leaving Stage 1 it is important to examine the knife edge to 
insure there is a small burr along one side of the edge. 

Figure 3 illustrates how to check for the burr. Proceed as follows: If your last sharpening 
pull was in the right slot there should be a small burr on the right side of the blade edge. If 
the last pull was in the left slot there should be a small burr along the left side of the edge. If 
there is no burr make another pair of pulls and again check for a burr. Repeat making pairs 
of alternating right and left pulls until you create a small burr along the edge. (Sometimes it 
is easier to create the burr if you pull the blade slower.) Make another single pull and confirm 
there is a burr along the edge after each pull. Only then are you are ready to sharpen in 
Stage 2. 

staGE 2
Once you have confirmed that a burr was formed in Stage 1, you are ready to hone the knife 
in Stage 2.

Proceed to sharpen in the left and right slots of Stage 2 which have finer abrasive and 
sharpen at a slightly larger angle than Stage 1 in order to create a small second bevel  
adjacent the knife edge.

You will likely find that only 1-2 pairs of pulls in Stage 2 will be sufficient to create a 
small burr along the edge. Always sharpen alternately in the left and right slots of Stage 2,  
taking about 5 seconds each pass for a 6” blade (see Figures 4 and 5). Take longer for longer 
knives, and less time to pull shorter blades through the slots. The burr will be slightly smaller 
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than you experienced in Stage 1. Pull slower if needed to develop a detectable burr before 
moving to Stage 3. You will notice that the edge developed in Stage 2 is sharper than the 
edge formed in Stage 1.

Do not move to Stage 3 (manual) until you are confident that you detect a burr after Stage 2.
Once a burr is detected, you can make a pair of faster pulls in Stage 2 to remove the burr 

and minimize the time you will need to hone and polish the edge in Stage 3. 

staGE 3
Since Stage 3 is a manual polishing stage you can turn off the power switch. If the knife is 
fully honed in Stage 2 only 4-5 back and forth strokes will be needed in the single slot of 
Stage 3 (the far right slot, see Figure 6) to hone a small second bevel along the edge which 
will be exceedingly sharp and effective. It should cut paper smoothly allowing you to make 
straight or curved cuts easily.

For optimum results in Stage 3 center the blade within the slot width and keep the length 
of the blade aligned with the center line of the slot as you move the blade back and forth 
in the slot without lifting. Apply only a light downward pressure, about 3-4 pounds, on the 
blade as you sharpen in Stage 3. For optimum results make smooth consistent strokes while 
maintaining the light downward pressure to insure that the two disks rotate as you move the 
blade back and forth. The finished edge will be very sharp and burr free.

rEsHarPEninG tHE KniFE EDGE
To resharpen follow the procedure for Stage 3 described above, making two to three (2-3) 
complete back and forth stroke pairs while maintaining recommended downward pressure. 
Listen to confirm the sharpening disks are turning. Then test the edge for sharpness. If  
necessary resharpen again but first use Stage 2 followed by two to three (2-3) back and forth 
pairs of strokes in Stage 3. In severe cases with a very dull knife you may find it necessary 
to repeat Stages 1, 2 or 3 as described above. Generally you should be able to resharpen 
several times using only Stage 3 before having to resharpen in Stage 2 or 1.

Figure 5. Inserting the knife in right slot of Stage 2. 
Alternate individual pulls in left and right slots.

Figure 6. Knife in Stage 3. Use back and forth sharpen-
ing strokes with light downward pressure. See text.
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sErratED blaDEs
Serrated blades can be sharpened in Stage 3 (see Figure 7). Center the blade in the slot of 
Stage 3 and make five (5) back and forth pairs of strokes. Examine the edge and if necessary 
make another 5 full stroke pairs. Test the blade for sharpness. If the blade to be sharpened is 
very dull, first make two fast but full pairs of pulls — alternating right and left slots in Stage 
2 and then make five (5) paired strokes (back and forth) in Stage 3. Because of its nature, 
a serrated knife will not ever appear as sharp or cut as smoothly as a straight edged blade. 
Caution: Do not make many strokes in Stage 2, or you will remove too much metal from the 
teeth of the serrated edge.

asian blaDEs
The Hybrid® which sharpens at a primary angle of 20 degrees, can sharpen double  
faceted Asian blades such as the Santoku which is traditionally sharpened at 15º.  
However, for optimum results with all Asian blades we recommend a 15º sharpener such  
as the Chef’sChoice® Electric Models 15XV or 1520 as the preferred choice for all Asian  
style blades.

Do not sharpen in the Hybrid® any single sided, single faceted Asian Kataba knives, such 
as the traditional sashimi styled blade that is commonly used to prepare ultra thin sashimi. 
Stage 3 sharpens simultaneously both sides of the cutting edge while the sashimi knives are 
designed to be sharpened only on one side of the blade. The Chef’sChoice electric sharpen-
ers listed in the previous paragraph will correctly sharpen these single sided knives.

cEramic KnivEs
The Hybrid® is not recommended for ceramic knives.

scissors
Do not attempt to use the Hybrid® to sharpen scissors. EdgeCraft does manufacture  
special sharpeners designed just for scissors.

Figure 7. Serrated knife in Stage 3.
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Assembled in the U.S.A.  www.chefschoice.com
This product may be covered by one or more EdgeCraft patents and/or patents pending as  
marked on the product. 
Chef’sChoice®, EdgeCraft®, Diamond Hone® and Hybrid® are registered trademarks of  
EdgeCraft Corporation, Avondale, PA.
Conforms to UL Std. 982 Certified to CAN/CSA Std. E60335-1/4E  
© EdgeCraft Corporation 2016  
C16    C278290

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

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

branDs oF KnivEs
The Hybrid® will put an excellent edge on all conventional metal Euro/American and  
Santoku style knives regardless of brands, including Henckels, Wüsthof, Sabatier, Lamson 
and Goodnow, Global, Russell Harrington, Chef’sChoice, Messermeisser, Forshner, Mundial, 
Cuisinart, Kitchen Aid, Shun and many, many more.

tEst For sHarPnEss
To test for sharpness and cutting ability of your fine edge knives, hold a sheet of paper  
vertically by its upper edge and carefully cut down through the sheet a small (but safe) 
distance from your fingers. A sharp edge (on a straight edge blade) will cut smoothly without 
tearing the paper.

Alternatively try cutting a tomato. The knife should penetrate the skin of the tomato and 
cut through it on the first pull without applying significant force to the knife.

maintEnancE
•	 The	exterior	of	the	Hybrid® can be cleaned with a damp soft cloth.
•	 Periodically	shake	out	and	dispose	of	the	metal	sharpening	dust	by	inverting	the	 

sharpener and lightly tapping it onto a newspaper, paper towel, or other paper sheet.
•	 No	oils	or	other	lubricating	liquids	are	necessary	with	this	sharpener.



Kullanim Kilavuzu

 Hybrid® Diamond Hone® 
Bıçak Bileme Aleti Model 270

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

yerine getirilmesi zorunludur.
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ÖneMli TedBirler
elektrikli cihazları kullanırken, aşağıda belirtilenler de dahil olmak üzere, daima 
temel güvenlik önlemlerinin alınması gerekmektedir:
1.	 Tüm	talimatları	okuyunuz.	Her	kullanıcının	bu	kitapçığı	okuması	gerekmektedir.
2.	 Elektrik	kazalarını	önlemek	amacıyla,	Chef’sChoice®	Hybrid®	bileme	aletini	suya	ya	da	

herhangi	bir	diğer	sıvıya	batırmayınız.	
3.	 Model	270’e	sadece	temiz	bıçak	ağızlarının	yerleştirildiğinden	emin	olunuz.
4.	 Kullanmadığınızda,	parçalarını	takıp	çıkarırken	ya	da	temizlik	öncesinde	fişten	çekiniz.	
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 yerleşik 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.	 DİKKAT!	Bu	cihazda	polarize	bir	elektrik	fişi	bulunmaktadır	(bir	ucu	diğerinden	daha	geniştir).	
Elektrik	çarpması	riskini	en	aza	indirmek	için,	bu	fişin	sadece	tek	bir	şekilde	polarize	bir	prize	
takılması	gerekmektedir.	Fişin	prize	uymaması	durumunda,	fişi	ters	çeviriniz.	Halen	uymadıysa,	
yetkili	bir	elektrikçiyle	irtibata	geçiniz.	Fiş	üzerinde	herhangi	bir	şekilde	değişiklik	yapmayınız.	

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

9.	 Chef’sChoice®	Hybrid®	bileme	aletleri,	aşağıdaki	bölümlerde	de	belirtildiği	üzere,	Amerika,	
Avrupa	ve	Asya	stili	bıçakları	bilemek	için	tasarlanmıştır.	Bileme	yuvalarına	tam	olarak	uyma-
yan	makas,	balta	ucu	veya	herhangi	bir	kesici	alet	ağzını	bu	aletle	bilemeye	kalkışmayınız.	

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

11.	 “AÇIK”	pozisyondayken	(“AÇIK”	konumda	olduğunda,	anahtar	üzerinde	kırmızı	lamba	
yanmaktadır)	Chef’sChoice®	bileme	aletinin	daima	sabit	bir	tezgah	üzerinde	ya	da	masada	
olması	gerekmektedir.	

12.	UYARI:	Chef’sChoice®Hybrid®	bileme	aletinizde	MÜKEMMEL	ŞEKİLDE	BİLENEN	 
BIÇAKLARINIZ	BEKLEDİĞİNİZDEN	DAHA	KESKİN	OLACAKTIR.	YARALANMALARIN	ÖNÜNE	
GEÇMEK	ADINA,	ÇOK	DİKKATLİ	BİR	ŞEKİLDE	KULLANINIZ	VE	TAŞIYINIZ.	ALETİ,	PARMAK-
LARINIZA,	ELİNİZE	YA	DA	GÖVDENİZE	DOĞRU	TUTMAYINIZ.	PARMAKLARINIZI	ALETİN	
KENAR	KISIMLARINDA	BULUNDURMAYINIZ.		EMNİYETLİ	BİR	ŞEKİLDE	SAKLAYINIZ.

13.	Ev	dışında	faaliyetlerde	kullanmayınız.	
14.	Alet,	çocuklar	tarafından	ya	da	çocukların	yanında	kullanılırken	yakın	gözetim	altında	

bulundurulmalıdır.	
15.	Chef’sChoice®	Hybrid®	Model	270	Bileme	aletini	herhangi	bir	bileme	sıvısı,	su	ya	da	diğer	bir	

yağlayıcı	malzemeyle	birlikte	kullanmayınız.	
16.	Yalnız	ev	kullanımı	içindir.
17.	BU TAlİMATlAri SAKlAYiniZ.
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Chef’sChoice® Hybrid® Diamond Hone® 
model 270 Bileme aletini seçtiğiniz  
için tebrikler!
Chef’sChoice	 bileme	 aletlerinin	 merkezi	 konumundaki	 EdgeCraft	 tarafından,	 Vondale,	 
Pensilvanya’da	 üretilen,	 üç	 kademeli	 Hybrid®	 Diamond	 Hone®	 Model	 270,	 Bileme	 
Teknolojisinde	dünya	lideridir.	Bu	bileme	aleti,	tüm	bıçaklarınızda	oldukça	etkili	üç	eğimli	bir	bıçak	
ağzı	oluşturmak	için,	Chef’sChoice’	ın	patenti	alınmış	elektrikli	ve	manuel	Criss	CrossTM	bileme	
tekniklerini	 bir	 arada	 bulundurmaktadır.	 Bıçağın	 kesen	 tarafı,	 mükemmel	 keskinlikte	 bilenmiş	
ve	taşlanmış	olup	bununla	birlikte	mikroskobik	seviyede	güçlü	dişleri	yemeklerinizi	hazırlarken	 
özellikle	 de	 lifli	 gıdaların	 hazırlığında	 size	 üstün	 seviyede	 bir	 kesme	 kolaylığı	 sağlamaktadır.	 
Genel	 olarak	 bıçağın	 kesici	 kenarı,	 elektrik	 açma	 gereksinimi	 olmadan	 3.	 Kademede	 
bilenebilmektedir.

Hybrid®	‘in	kolay	kullanımından	memnun	kalacaksınız.	Bu	talimatları	dikkatlice	okuyunuz	ve	
uygulayınız.	Bileme	aletini	hemen	elinizin	altında	bulundurarak	her	gün	keskin	bıçaklarla	yemek	
hazırlamanın	keyfini	çıkarabilirsiniz
CHEF’SCHOICE HYBRID® DIAMOND HONE  
MODEL 270 BIÇAK BİLEME ALETİ AÇIKLAMASI
Bu	gelişmiş	Hybrid®	Diamond	Hone	Bileme	Aleti	Kademe	1	ve	2	olmak	üzere	iki	adet	motorlu	ve	
bir	adet	de	manuel	bileme	mekanizmasına	sahiptir.	

1.	Kademe,	motorlu	olup,	 içindeki	 oldukça	etkili	 bir	 elmas	diskle	 körelmiş	bıçak	ağızlarını	
düzeltmekte	ve	bıçağın	her	iki	tarafı	üzerinde	geleneksel	20	derecelik	açılarda	eğimli	keskin	bir	
yüzey	oluşturmaktadır.	2.	Kademede,	kenar	boyunca	ikinci	bir	ufak	eğim	daha	oluşturmak	için	
diğerine	oranla	daha	geniş	açıda	çalışan	bir	elmas	bileyiciyle	benzer	bir	teknoloji	kullanılmaktadır.	
Bu	 iki	bileme	ve	perdahlama	 işlemi,	bıçağın	daha	güçlü	ve	dayanıklı	olması	açısından	keskin	
kenar	üzerinde	daha	güçlü	bir	kavisli	görünüm	bırakmaktadır.	3.	Kademede,	bıçak;	mükemmel,	
daha	keskin	ve	dayanıklı,	jilet	keskinliğinde	bir	kenar	oluşturmak	için	hafifçe	perdahlanmaktadır.

1.	 Kademede	 iki	 adet	 bıçak	 giriş	 yuvası	 bulunmaktadır.	 Bunlar	 1.	 Kademenin	 sol	 ve	 sağ	
yuvaları	 şeklinde	 gösterilmektedir.	Aynen	 benzer	 şekilde,	 2.	 Kademede	 de	 sol	 ve	 sağ	 olmak	
üzere,	iki	adet	giriş	yuvası	bulunmakta	olup	bunlar	dönüşümlü	olarak	bıçak	kenarının	sağ	ve	sol	
taraflarını	bilemektedir.	3.	Kademede,	bıçağın	her	iki	yüzünün	de	aynı	anda	bilenebildiği,	bıçağı	
ortalayan	 tek	 bir	 yuva	 bulunmaktadır.	 1	 ve	 2.	 Kademelerde	 bileme	 işlemini	 gerçekleştirirken,	
daima	 dönüşümlü	 olarak	 sağ	 ve	 sol	 yuvalarda	 bileme	 yapmaya	 dikkat	 ediniz.	 Bu	 şekilde,	
bıçağın	kesme	işlemi	yaparken	daha	iyi	bir	şekilde	kontrol	edilmesi	için	kenarın	her	iki	tarafını	da	 
(yüzeyini	de)	eşit	şekilde	keskinleştirmiş	olacaksınız.	

Bu	üç	kademeli	tasarım,	bıçağın	keskin	tarafını	çok	yönlü	üst	düzey	kullanıma	uygun	hale	
getirdiğinden	siz	de	bu	sayede	kesme	işlemlerinizi	gerçekleştirirken	kendinize	en	uygun	bıçak	
ağzı	şeklini	oluşturabilirsiniz.	Model	270	sizlere	çok	keskin	bıçaklara	sahip	olma	imkanı	sunmakla	
birlikte,	daha	zorlu	bazı	kesme	işlerinde	de	oldukça	başarılı	sonuçlar	elde	etmektedir.
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MODEL 270 BİLEME ALETİNİN KULLANIMI
Not: Hybrid ® bileme aletinde bileme işlemini yapmadan önce bıçağınızı temizleyiniz.  
Emniyetiniz açısından, parmaklarınızı her zaman için bıçağın keskin tarafından uzak tutunuz.

Hybrid®		bileme	aletinizin,	her	zaman	kullandığınız	keskin	ve	testere	ağızlı	kesme	aletlerinden	 
çok	 ama	 çok	 daha	 fazla	 keskin	 ve	 etkili	 bir	 kesici	 yüzey	 oluşturduğunu	 ve	 bunu	 uzun	 süre	 
muhafaza	ettiğini	fark	edeceksiniz.	1.	Kademede,	bıçağın	her	bir	keskin	kenarı	başlangıçta	20	
derecelik	bir	açıyla	şekillendirilmekte	olup	bu	da	toplam	başlangıç	seviyesi	kenarın	40	derece	
olarak	ortaya	çıkmasına	neden	olmaktadır.	2.	ve	3.	Kademeler	güçlü	bir	üç	seviyeli	kenar	yapısı	
oluşturacak	şekilde,	daha	geniş	açılarda	ikinci	ve	üçüncü	bir	eğim	oluşturmaktadır.	Daima,	1,	2	
ve	3	kademe	sayıları	size	doğru	bakacak	şekilde	kullanınız.	
1. KADEME 

Bıçağı	 bilemek	 için,	 bileme	 aletini	 sol	 elinizle	 sıkıca	 tutarak	masanın	 üzerine	 yerleştiriniz.	
Aleti	 açık	 konuma	 getiriniz.	 Bıçağın	 keskin	 tarafını,	 Resim	 1	 de	 gösterildiği	 şekilde,	 sapın	 
hemen	yanında	bulunan,	1.	Kademenin	en	solundaki	yuvaya	yerleştiriniz	ve	bıçağı	kendinize	doğru	 
çektikçe,		bıçağın	sol	yüzünün	yuvanın	sol	yüzüne	dayanmasını	sağlayınız.	Bıçağın	keskin	tarafın	
aletin	iç	kısmında	bulunan	elmas	kaplı	diskle	sürekli	bir	temas	halinde	olacaktır.	Bıçağı	kendinize	
doğru	çektiğinizde	sadece	aşağı	doğru	hafif	bir	güç	uygulamanız	gerekecektir.	Bıçağınızın	dönen	
elmas	diskle	 iyi	bir	şekilde	 temas	edip	etmediğini	dikkatlice	dinleyiniz.	15	cm	uzunluğunda	bir	
kesici	yüzeyiniz	varsa	her	bir	çekiş	 işleminiz	5	saniye	kadar	sürecektir.	Bu	süreyi,	daha	uzun	
kesici	yüzeyi	olan	bıçaklarla	bileme	işlemi	yaparken	uzun,	daha	kısa	kesici	yüzeyi	olan	bıçaklarla	
bilemi	 işlemi	yaparken	de	kısa	 tutunuz.	Yukarıda	anlatıldığı	 şekilde	sol	 yuvada	bıçağın	kesici	
yüzeyini	 bir	 kez	 çekerken,	 daha	 sonra	 1.	 Kademede	 hemen	 bitişiğindeki	 (sağ)	 yuvada	 aynı	
prosedürü	 tekrarlayınız.	Bıçağı	sağ	yuvanın	 içinden	geçirirken	 (Bakınız	 resim	2),	bıçağın	sağ	
tarafının,	yuvanın	eğimli	sağ	tarafına	dayanmasını	sağlayınız.	Bileme	öncesinde	bıçağınızın	çok	
da	körelmiş	olmaması	durumunda,	1.	Kademede	sol	ve	sağ	yuvalarda	dönüşümlü	olarak	her	
bir	 yön	 için	 sadece	 beşer	 kez	 çekiş	 yapmanın	 bıçağın	 keskinleştirilmesi	 için	 yeterli	 olacağını	
göreceksiniz.	 

Resim 1. Bıçağın kesici kısmının 1. Kademede 
sol yuvaya yerleştirilmesi.  Sol ve sağ yuvalarda 
dönüşümlü olarak çekişler gerçekleştiriniz.

Resim 2. Bıçağın kesici kısmının 1. Kademede 
sol yuvaya yerleştirilmesi. Sol ve sağ yuvalarda 
dönüşümlü olarak çekişler gerçekleştiriniz.



Resim 3- 2. ve 3. Kademede bileme işlemini 
gerçekleştirmeden önce, bıçak boyunca belirgin 
bir çapak oluşumunun sağlanması. Çapaklı 
kısım, parmakla kenara hafifçe dokunarak tespit 
edilebilmektedir. Dikkat! Metne bakınız.

Resim 4. Bıçağın 2. Kademede sol yuvaya 
yerleştirilmesi. Sol ve sağ yuvada dönüşümlü olarak 
çekişler gerçekleştiriniz.
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Ancak,	bileme	işlemine	bağladığınızda	bıçağınızın	iyice	körelmiş	olması	durumunda,	bu	eski	
bıçak	ağzına	yeniden	şekil	verirken	ve	keskinleştirirken,	başlangıçta	1.	Kademede	sol	ve	sağ	
yuvalarda	dönüşümlü	olarak	10	ya	da	daha	fazla	çekiş	yapmanın	gerekli	olduğunu	göreceksiniz.	 
Daima	 bıçağı	 kendinize	 doğru	 çekiniz.	 1.	 Kademede	 işlem	 yaparken	 kesinlikle	 bıçağın	 
kesici	kısmını	ileri	doğru	itmeyiniz.	1.	Kademedeki	işleminizi	tamamlamadan	önce,	kesici	yüzey	 
üzerinde	 herhangi	 bir	 ufak	 çapak	 olup	 olmadığını	 tespit	 etmek	 için	 bıçağın	 kenarının	 kontrol	
edilmesi	önemlidir

Aşağıdaki	 3	 nolu	Resim,	 çapakların	 nasıl	 kontrol	 edileceğini	 göstermektedir.	 Prosedür	 şu	
şekilde	 uygulanmaktadır;	 eğer	 en	 son	 yaptığınız	 bileme	 çekişi	 sağ	 yuvada	 gerçekleştiyse,	
bıçağın	 keskin	 kısmının	 sağ	 tarafında	 ufak	 bir	 çapak	 olabilmektedir.	 Eğer	 son	 yaptığınız	 
bileme	çekişi	 sol	 yuvada	gerçekleştiyse,	bıçağın	keskin	kısmının	sol	 kısmında	ufak	bir	 çapak	
olabilmektedir.	Herhangi	bir	çapak/pürüzlü	kısım	olmaması	durumunda,	sol	ve	sağa	dayalı	 iki	
çekiş	daha	yapınız	ve	yeniden	çapak	oluşup	oluşmadığını	kontrol	ediniz

Bıçağın	 kesici	 kısmında	 ufak	 bir	 çapak	 oluşturana	 kadar,	 dönüşümlü	 olarak	 sağ	 ve	 sol	
taraftan	olacak	şekilde	bileme	çekişleri	yapmaya	devam	ediniz	(kimi	zaman	bıçağı	daha	yavaş	
çektiğinizde,	 bir	 çapak	 oluşturmak	 çok	 daha	 kolaydır).	 Bir	 diğer	 çekiş	 daha	 yapınız	 ve	 her	
bir	 çekiş	 sonrasında	 bıçağın	 kenar	 kısmında	 bir	 çapak	 oluştuğunu	 teyit	 ediniz.	 İşte	 şimdi,	 2.	 
Kademede	bileme	işlemine	geçmeye	hazırsınız
2 KADEME
1	Kademede	bir	çapak	oluşumunu	teyit	ettiğinizde,	bıçağınızı	2.	Kademede	bilemeye	hazırsınız	
demektir.	Bıçağın	kenarının	hemen	bitişiğine	ikinci	bir	eğim	kazandırmak	için	1.	Kademeden	az	
daha	geniş	açıda	çalışan	daha	hassas	aşındırma	ve	bileme	özelliklerine	sahip	2.	Kademenin	sol	
ve	sağ	yuvalarında	bileme	işleminizi	yapmaya	başlayınız.	

2.	Kademede	sadece	1	ila	2	kez	dönüşümlü	olarak	çekiş	yapmanın,	bıçağın	kenarında	ufak	
bir	çapak	oluşumu	için	yeterli	olacağını	göreceksiniz.		15	cm	uzunluğunda	bir	bıçak	için	(bakınız	
resim	 4	 ve	 5)	 her	 çekişi	 5	 saniyede	 tamamlayarak,	 daima	 bileme	 işlemini	 2.	 Kademenin	 sol	
ve	 sağ	 yuvalarında	 dönüşümlü	 olarak	 gerçekleştiriniz.	 Bu	 çekiş	 süresini,	 daha	 uzun	 bıçaklar	
için	uzun,	daha	kısa	bıçaklar	için	de	kısa	tutunuz.	Ortaya	çıkan	çapak,	1.	Kademede	karşınıza	
çıkandan	biraz	daha	ufak	olacaktır.
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3.	Kademeye	geçmeden	önce,	 tespit	edilebilir	nitelikte	bir	çapak	oluşturmak	 için	gerekirse	
daha	yavaş	çekişler	yapınız.	2.	Kademede	elde	ettiğiniz	kenar	yapısının,	1.	Kademede	ortaya	
çıkan	kenar	yapısından	daha	keskin	olduğunu	fark	edeceksiniz.	

2.	 Kademeden	 sonra	 bir	 çapak	 oluşumunu	 tespit	 ettiğinizden	 emin	 olana	 kadar	 3.	 
Kademeye	 (manuel	 bileme	 kademesine)	 geçmeyiniz.	 Bir	 çapak	 tespit	 ettiğinizde,	 bu	 çapağı	
ortadan	kaldırmak	için	2.	Kademede	çift	yönlü	olarak	daha	hızlı	çekişler	gerçekleştirebilir	ve	3.	
Kademede	bıçağınızı	perdahlamak	ve	taşlamak	için	ihtiyacınız	olacak	zamanı	en	asgari	seviye	
düşürebilirsiniz.
3. KADEME
3.	Kademe	manuel	 polisaj	 aşaması	 olduğundan,	 aleti	 kapalı	 konuma	getirebilirsiniz.	 Bıçağın	 2.	 
Kademede	tam	manasıyla	bilenmiş	olması	durumunda,	olağanüstü	derecede	keskin	ve	etkili	olacak	
ikinci	bir	ufak	eğim	açmak	için,	3.	Kademenin	tek	bir	yuvasında	(bakınız	Resim	6,	en	sağdaki	yuva)	
sadece	 4	 ila	 5	 kez	 ileri	 geri	 hareket	 yeterli	 olacaktır.	 Kolaylıkla	 düz	 ya	 da	 eğimli	 kesme	 işlemi	
yapmanıza	olanak	sağlayarak,	düzgün	bir	şekilde	kağıdı	kesecek	seviyede	olacaktır.

3.Kademede	en	iyi	sonucu	elde	etmek	için,	bıçağın	kesici	kısmını	yuva	genişliğinde	ortalayınız 
ve	bıçağı	yuva	içinde	kaldırmadan	ileri	ve	geri	doğru	hareket	ettirirken,	bıçağın	boyunu	yuvanın	
merkez	 hattıyla	 aynı	 hizada	 tutunuz.	 3.	 Kademede	 bileme	 işlemi	 yaparken,	 bıçağın	 üzerine	
aşağıda	doğru,	yaklaşık	1-	2	kilogramlık	hafif	bir	basınç	uygulayınız.	En	iyi	sonucu	elde	etmek	
için,	bıçağı	 ileri	geri	doğru	hareket	ettirdikçe	iki	diskinde	hareket	etmesini	sağlamak	amacıyla,	
aşağı	doğru	hafif	basınç	uygularken	sürekli	ve	düzgün	vuruşlar	yapınız.	Bıçağın	kesici	kısmının	
son	hali	çok	kesin	ve	çapaksız	olacaktır.
BIÇAĞIN YENİDEN BİLENMESİ
Bıçağı	 yeniden	 bilemek	 için,	 tavsiye	 edilen	 aşağıya	 doğru	 uygulanan	 bastırma	 basıncını	 
muhafaza	 ederken,	 iki	 ila	 üç	 kez	 (2-3)	 ileri	 ve	 geri	 doğru	 bıçak	 boyunca	 hareket	 ettirmek	 
suretiyle,	 yukarıda	 anlatılan	 3.	 Kademe	 prosedürünü	 uygulayınız.	 Bileme	 disklerinin	 
döndüklerinden	emin	olmak	için	disklerin	çıkardığı	sesi	dinleyiniz.	Daha	sonra,	keskinliğini	test	
ediniz.	Gerekirse,	yeniden	bileme	işlemi	gerçekleştiriniz	ancak	öncelikle	2.	Kademedeki	işlemden	
geçiriniz	 ve	 daha	 sonrasında,	 3.	 Kademede	 iki	 ya	 da	 üç	 kez	 (2-3)	 ileri	 geri	 hareket	 ettirerek	
bileme	işlemini	tamamlayınız.	Bıçağın	ucunun	çok	körelmiş	olmadı	gibi	bazı	ciddi	durumlarda,	1,	
2	ve	3.	Kademeleri	yukarıda	tarif	edildiği	şekilde	tekrarlamayı	gerekli	görebilirsiniz.	Genel	olarak,	
2.	ve	1.	Kademede	yeniden	bileme	yapmadan	önce,	sadece	3.	Kademeyi	kullanarak	birkaç	kez	
bıçaklarınızı	yeniden	bileyebileceksiniz.

Resim 5. Bıçağın, 2. Kademede sağ yuvaya 
yerleştirilmesi. Sol ve sağ yuvalarda dönüşümlü 
olarak çekişlerin yapılması. 

Resim 6. 3. Kademede bıçağın konumu.  Aşağıya 
doğru az bir şekilde baskı uygulayarak, ileri ve geri 
doğru bileme hareketlerinin gerçekleştirilmesi.  
Metne bakınız.
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TESTERE KENARLI BIÇAKLAR
Testere	kenarlı	bıçaklar	3.	Kademde	bilenebilmektedir	(bakınız	Resim	7).	Bıçağınızı,	3.	Kademe	
yuvasında	 ortalayınız	 ve	 ileri-geri	 doğru	 beş	 (5)	 kez	 hareket	 ettiriniz.	 Keskin	 kenarını	 kontrol	
ediniz	 ve	 gerekirse	 bir	 5	 kez	 daha	 bileme	 işlemi	 yapınız.	 Bıçağın	 keskinliğini	 kontrol	 ediniz.	 
Bilenecek	olan	bıçağın	oldukça	körelmiş	olması	durumunda	öncelikle,	2.	Kademede	sağ	ve	sol	
yuvalardan	 dönüşümlü	 olarak	 iki	 kez	 bıçağı	 boylu	 boyunca	 hızlıca	 geçiriniz	 ve	 3.	 Kademeye	
geçerek	(ileri	ve	geri	doğru)	beş	(5)	kez	bileme	hareketini	gerçekleştiriniz.	Doğası	gereği	testere	
kenarlı	bıçak,	kesinlikle	düz	kenarlı	bir	bıçak	gibi	keskin	görünmeyecek	ya	da	pürüzsüz	kesme	
işlemi	gerçekleştirmeyecektir.

Dikkat:	2.	Kademede	çok	fazla	bileme	hareketi	yapmayınız	aksi	takdirde,	testere	ağızlı	kesici	
kısmın	dişlerinden	çok	fazla	metal	parçasını	aşındırmış	olursunuz.
ASYA BIÇAKLARI
20	 derecelik	 başlangıç	 açısıyla	 bileme	 işlemini	 gerçekleştiren	 Hybrid®,	 geleneksel	 olarak	 15	 
derecede	bilenen	Santoku	gibi	çift	taraflı	Asya	bıçaklarını	da	bileyebilmektedir.	Ancak	yine	de,tüm	
Asya	bıçaklarında	en	iyi	sonucu	elde	etmek	için,	tüm	Asya	stili	bıçaklar	için	tercihi	sebebi	olan	
Chef’sChoice®	Elektrikli	15XV	veya	1520	modelleri	gibi	15	derecede	bileme	yapabilen	bileme	
aletlerini	tavsiye	ediyoruz.

Genellikle	 çok	 ince	 sashimi	 hazırlamak	 için	 kullanılan,	 geleneksel	 sashimi	 stili	 bıçak	 gibi	
herhangi	bir	 tek	 taraflı,	 tek	kesici	yüzeyli	Asya	 tipi	Kataba	bıçaklarını	Hybrid®	 ‘de	bilemeyiniz.	
Sashimi	bıçakları,	sadece	kesici	yüzeylerinin	bir	tarafı	bilenecek	şekilde	tasarlanmışken,	bileme	
aletinizin	 3.	 Kademesi	 kesici	 yüzeyinin	 her	 iki	 tarafını	 da	 eş	 zamanlı	 olarak	 bilemektedir.	 Bir	
önceki	paragrafta	listelenen	Chef’sChoice	elektrikli	bileme	aletleri,	bu	tek	taraflı	bıçakları	doğru	
bir	şekilde	bilenmesini	sağlayacaktır.
SERAMİK BIÇAKLAR
Hybrid®,	seramik	bıçaklar	için	tavsiye	edilmemektedir.
MAKAS
Hybrid®	 ‘i	 makas	 bilemek	 için	 kullanmayınız.	 EdgeCraft	 sadece	makas	 için	 tasarlanmış	 özel	
bileme	aletleri	üretmektedir.

Resim 7- 2. Kademedeki testere kenarlı bıçak.
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BIÇAK MARKALARI
Hybrid®,	 Henckels,	 Wüsthof,	 Sabatier,	 Lamson	 and	 Goodnow,	 Global,	 Russell	 Harrington,	
Chef’sChoice,	Messermeisser,	Forshner,	Mundial,	Cuisinart,	Kitchen	Aid,	Shun	ve	daha	birçok	
marka	dahil	olmak	üzere,	markasına	bakmaksızın	her	türlü	geleneksel	metal	Avrupa/Amerika	ve	
Santoku	stili	bıçaklarda	mükemmel	keskinlik	sağlayacaktır.
KESKİNLİK TESTİ
Hassas	kenarlı	bıçaklarınızın	keskinliği	ve	kesme	kabiliyetini	test	etmek	için,	bir	kağıt	parçasını	üst	
kenarından	dik	olarak	tutunuz	ve	parmaklarınızdan	uzakta	emniyetli	bir	mesafede	ufak	bir	parça	
kesiniz.	Keskin	kenarı	(düz	kenarlı	bir	bıçakta)	kağıdı	yırtmadan	pürüzsüz	bir	şekilde	kesecektir

Buna	 alternatif	 olarak	 domates	 kesmeyi	 deneyiniz.	 Bıçak	 domatesin	 kabuğuna	 rahat	 bir	
şekilde	girecek	ve	bıçağa	fazla	bir	güç	uygulamadan	ilk	çekişte	domatesi	dilimleyecektir.
BAKIMI
•	 Hybrid®	‘in	dış	yüzeyi,	yumuşak	nemli	bir	bezle	temizlenebilmektedir.
•	 Bileme	aletini	periyodik	olarak	sallayınız	ve	bir	gazete	kağıdı,	kağıt	havlu	ya	da	herhangi	

bir	kağıt	parçası	üzerinde	ters	çevirip	hafifçe	vurarak	bileme	esnasında	oluşan	metal	toz	
parçalarını	temizleyiniz.

•	 Bu	bileme	aleti	için	herhangi	bir	yağ	ya	da	diğer	türde	yağlama	malzemesi	gerekmemektedir.

ABD’	de	monte	edilmistir.  www.chefschoice.com
This product may be covered by one or more EdgeCraft patents and/or patents pending as marked on the product. 
Chef’sChoice®, EdgeCraft®, Diamond Hone® and Hybrid® are registered trademarks of EdgeCraft Corporation, Avondale, PA.
Conforms to UL Std. 982 Certified to CAN/CSA Std. E60335-1/4E  
© EdgeCraft Corporation 2016  
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