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Congratulations!
As an owner of the Chef’sChoice® SteelPro®, you will be able to experience for 
the first time the pleasure of cutting and slicing with perfectly steeled edges. The 
SteelPro® creates a unique cutting edge much superior to that obtainable with 
conventional steels. The SteelPro® edge will consistently have a good “bite” and 
will, uniquely, stay very sharp as you continue to use the SteelPro®. No skill is 
required and even a first time user will find it easy to use. 

The SteelPro® eliminates the uncertainty, inconsistency and intimidation of the 
age-old method of unguided manual steeling. With the SteelPro® you will in just 
seconds be able to consistently obtain superior edges with that extra “bite” and 
sharpness unmatched by even the most experienced professionals. 

You will quickly realize how much less intimidating it is to use the SteelPro® 
compared to conventional uncontrolled manual steeling. 



Description of SteelPro®

The SteelPro® is designed to be used either right or left handed (Figure 1 and 2). 
The soft-touch handle is shaped and sized for a comfortable hold. The SteelPro® 
can be hung by the metal ring attached to the handle or stored flat in a drawer 
or on a shelf. 

The SteelPro® contains two unique rods made of a special high carbon steel 
hardened to about Rockwell C-65, which is much harder than any commercially 
available cutlery. Consequently these special rods will show very little wear from 
the repeated contact with the edge of your finest and hardest knives. 

Two precision knife guides, with planes set at about 23 degrees to the vertical 
center line of the hardened rods, control and precisely align the face of the knife 
as the blade is inserted into the slot between the guide and the blade retention 
spring. In use, the blade is inserted alternately into the left and then the right 
slots and pulled forward so that the knife edge slides along the surface of the 
hardened steel rod. 

The steel rods are supported by elastomeric materials that allow the rods to 
deflect when excessive force is applied to the blade. This feature and the  
ultra-precise and consistent angular contact maintained stroke after stroke  
between the knife edge and the hardened steel rods are key to optimizing the 
edge structure. Viewed under a microscope, the SteelPro® edge presents a 
uniform formation of exceedingly fine and super-sharp micro-serrations.  
Furthermore, even after many uses of the SteelPro® on a knife, the original  
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Figure 1. Right-handed use. Figure 2. Left-handed use. 



edge geometry is maintained and the edge does not round-off like it would  
using a conventional steel with no angle control. 

Because of the consistent angular relationship between the individual facets 
on each side of the knife edge and the steel rods, the SteelPro® simultaneously 
maintains a shaving sharp edge while it creates the uniform row of microscopic 
serrations along the edge. If the edge is damaged when used for cutting, the 
SteelPro® will restore the edge micro-serrations while maintaining the sharpness 
of the edge. This type of edge conditioning is unique to the SteelPro®.

On top of each steel rod is a slotted cap that accepts a coin or other tool so you 
can rotate the steel rod slightly to expose a fresh area of the steel rod surface 
(Figure 3). This is necessary only if the rod becomes sufficiently worn that the 
edge conditioning process slows significantly. When the rod is rotated, fresh  
surfaces are made available in both the left and right slots. A spring finger 
extends from each end of the knife retention spring and clicks into a shallow 
groove in the cap on top of each steel rod. When necessary to use a new  
surface on the steel, rotate the slot counter-clockwise one click. By this means 
approximately 55 pairs of “steeling” areas are available over the lifetime of the 
rods. You will find with use that the rod closest to you will experience the most 
wear. The rod to the rear need not be rotated as often. Because the knife edge 
can be pulled over a given pair of areas on the rods several thousand times 
before the wear affects the rate or  
precision of the edge formation, the 
rods need not be rotated very often 
and they can last a lifetime in normal 
household use. Replacement rods  
are, however, available from the  
EdgeCraft Corporation. 

The SteelPro® features small rubber 
feet for a secure hold to any dry  
surface. The soft-touch handle is  
designed to improve the grip and 
reduce hand slippage. 

Figure 3.
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Using the SteelPro®

You will find the SteelPro® can maintain an exceedingly effective razor sharp 
edge on all of your cutlery. While it is extremely simple to use, we urge you to 
read the instructions in order to optimize your results. 

Knife manufacturers have for years suggested steeling as a good way to main-
tain the knife edge. Users and manufacturers alike know however that knives 
must be professionally sharpened before steeling and periodically thereafter 
when the steeling process becomes too slow or ineffective. Consequently, 
whether you are steeling with a conventional steel or the SteelPro®, you will 
need to resharpen the edge periodically with a professional sharpener. 

If you are uncertain of the angle of your knife edges, we recommend that you 
presharpen the edge at a total angle of 40° before using the SteelPro®. Most new 
factory edges are sharpened in the range of 30 to 40 degrees but a very few are 
sharpened as low as 20 degrees total. Any edge angled at 40° or less can be  
effectively maintained with the SteelPro®. Similarly if your edge is very dull we 
recommend that it be sharpened first with a quality knife sharpener angled at 
about 40 degrees. The SteelPro® can then swiftly and repeatedly create an  
extremely effective microstructure along the edge while maintaining its  
sharpness. You will be impressed with the how effective this type of edge can be. 

Chef’sChoice® manual and professional electric sharpeners, recognized world 
wide for their premium angle control, have a first sharpening stage that is ideal 
for presharpening the knife for the SteelPro®. If you are uncertain about the 
sharpening angle of your sharpener, contact the manufacturer and inquire what 
angles are used. 

To use the SteelPro®, if you are right handed (Figure 1), grip and steady the 
SteelPro® handle with your left and hold the knife in your right. Move the blade 
forward as you insert it between one guide plane and the blade retaining spring 
as close as possible to the bolster or handle. The face of the blade should be in 
intimate contact with the guide plane. Pull the blade toward you as you press 
down lightly on the blade so that the edge makes good contact with the steel 
rod. Make sure that the edge maintains steady contact with the steel rod from 
the handle to the tip of the blade. Repeat this procedure, making a full stroke in 
the opposite slot between that guide and the spring. You should repeat this  
motion, making alternating pairs of pulls until the edge is fully conditioned. 
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If your knife is freshly sharpened (at about 40 total degrees) prior to using the 
SteelPro®, you need make only about 10 pairs of alternating pulls to develop a 
good edge. Making another 10 pairs of alternating pulls will further refine the 
edge and remove virtually all remnants of the burr left from pre-sharpening. 

You will find now that the knife cuts exceedingly well. 

Whenever you knives appear to lose their “bite” or to be slightly dull, the 
SteelPro® can restore the edge to its prior performance with only about 10 pairs 
of alternating pulls. You will need more pulls than that only if you have used the 
knife heavily for an extended time. With the SteelPro® you will be able to  
recondition your knife edge more than a hundred times before it is again  
necessary to resharpen the edge with an abrasive sharpener. It’s time to 
consider resharpening when you feel it is taking too long (too many strokes) to 
recondition the edge to its initial performance. When resharpening, remember 
that it is best to sharpen at a total angle of 40 degrees or less. 

Because you can reestablish the microstructure along the edge of your knives 
so easily and so many times with the SteelPro® before it will be necessary to 
resharpen the edge, you will find your knives last longer. Conventional steels 
lacking angle control will in most hands create a rounded and dull edge after 
steeling the edge only a few times, making it necessary to resharpen the edge 
frequently, thus reducing the useful life of the knife. 

In order to obtain the best results with the SteelPro®, always resharpen with 
a sharpener that is built with precision sharpening guides. Performance of the 
SteelPro® is optimum when the sharpening angle is 20° (half the total edge 
angle) or just a few degrees smaller than the 23° angle built in to the SteelPro®. 

Notes
Serrated Knives
The SteelPro® is not designed to sharpen serrated blades. 

Japanese Kataba Knives
You can use the SteelPro® on Japanese Kataba type knives. Because the edge 
on one side of these knives is not beveled, you will optimize your results by  
applying slightly less pressure when that side of the edge is being conditioned. 
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Ceramic Knives
The SteelPro® is not recommended for ceramic knives. 

Scissors
Do not attempt to use the SteelPro® for scissors.

Brands of Knives
You will find that the SteelPro® will put an excellent edge on all of your metal 
knives regardless of brand including, Wüsthof, Henckels, Sabatier, Chicago  
Cutlery, Lamson and Goodnow, Global, Russel Harrington, Forshner, Chef’sChoice, 
Messermeisser, Mundial, Viking, Cuisinart, Kitchen Aid and many, many more. 

Safety:
Keep your fingers clear of the blade edge at all times. 

Presharpening the Knife Edge
EdgeCraft offers a wide range of Chef’sChoice® manual and electric knife  
sharpeners that have sharpening angles compatible with the SteelPro®. 

We recommend, however, that you presharpen only in the first stage of the 
Chef’sChoice sharpener, which will create an optimal single bevel edge for  
the SteelPro®. Any burr created in the first stage will not interfere with the  
steeling action. 

On those occasions when your cutting task calls for the sharpest edge without 
the bite provided by the SteelPro®, follow the instructions received with your 
sharpener and sharpen in all stages. 

Test for Sharpness
To test periodically for sharpness and cutting ability of your knife, hold a sheet of 
paper by the edge and carefully cut through the sheet a small (but safe) distance 
from your fingers. A sharp edge will cut smoothly without tearing the paper. 

Alternatively try cutting a tomato. The knife should pierce through the skin of  
the tomato and cut through it on the first pull without significant force applied  
to the knife. 
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Limited Warranty: Used with normal care, this EdgeCraft product is guaranteed against defective material 
and workmanship for a period of one (1) year from the date of original purchase (“Warranty Period”). We will 
repair or replace, at our option, any product or part that is defective in material or workmanship without charge 
if the product is returned to us postage prepaid with dated proof of purchase within the Warranty Period. This  
warranty does not apply to commercial use or any product abuse. ALL IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING 
IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, ARE LIMITED TO  
THE WARRANTY PERIOD. EDGECRAFT CORPORATION SHALL NOT BE LIABLE FOR ANY INCIDENTAL OR 
CONSEQUENTIAL DAMAGES. Some states do not allow limitations on how long an implied warranty lasts and  
some states do not allow exclusions or limitation of incidental or consequential damages, so the above limita-
tions or exclusions may not apply to you. This Limited Warranty gives you specific legal rights, and you may 
also have other rights which vary from state to state.
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Návod K Obsluze
Jako vlastník ocílky Chef´s Choice® Model 470 se poprvé v životě přesvědčíte, 
jak je příjemné krájet perfektně naostřeným nožem. Ocílka tvoří unikátní hrany 
nejvyšší možné kvality, jaké lze dosáhnout u standardní oceli. Hrany ostřené 
v tomto přístroji budou mít řadu velice dobrých „zoubků“ a zůstanou velice 
ostré po celou dobu používání SteelPro® pro jejich ostření. Ostření nevyžaduje 
žádné zvláštní dovednosti a dokonce osoba, která poprvé používá ocílku, 
ocení její jednoduchost.
Ocílka vylučuje nedůsledné a nejednotné vedení ostří, jako je tomu při jiných 
druzích ostření. S ocílkou SteelPro® během několika sekund získáte ostří 
nejvyšší kvality, se kterým se nesetkávají ani zkušení profesionálové. Velice 
rychle zjistíte rozdíl mezi klasickou ocílkou a ocílkou SteelPro®. 



Popis Ocílky SteelPro®

Přístroj je vyroben jak pro praváky, tak  i pro leváky (obr. 1a2). Měkká rukojeť 
je tvarovaná tak, aby umožnila příjemné držení. Přístroj může být zavěšen  
za kovový kroužek připojený k rukojeti nebo skladován v mělké skřínce  
nebo šuplíku.
SteelPro®  je vybaven dvěmi jedinečnými pruty vyrobenými z uhlíkové oceli, 
kalenými na tvrdost cca 65 HRC, což je tvrdost větší než mají běžné nože. 
Z tohoto důvodu se budou pruty během opakovaného kontaktu s hranou 
broušených nožů jen málo opotřebovávat. Dvě precizní vodící leštící lišty  
nastavené přibližně 23° vzhledem k střední ose prutů, kontrolují a precizně 
vedou ostří nože v otvoru ocílky mezi vodicími lištami a pružinou.
V průběhu ostření je nutno vést ostří střídavě v pravém a levém otvoru a tlačit 
seshora tak, aby hrana nože klouzala podél plochy kaleného ocelového prutu.
Ocelové pruty jsou doplněny pružným materiálem, který umožňuje v případě 
působení velké síly na ostří se prutům ohýbat. Právě tato vlastnost, dále 
preciznost a důsledné dodržování uhlu mezi hranou nože a ocelovým prutem 
v průběhu ostření jsou klíčem k dosažení optimální hrany nože. Pozorování 
povrchu získaného SteelPro® pomocí mikroskopu ukazuje jednotný a jemný 
útvar a super ostré mikro-zoubky. Navíc i po mnohonásobném použití přístroje 
je zachován originální tvar ostří, hrana se nezaobluje jako při použití běžných 
ocílek, u kterých není možné kontrolovat uhel ostření.
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Díky udržování úhlu mezi rovinou každé strany hrany nože a ocelovými pruty, 
SteelPro®  trvale zanechává ostrou hranu a zároveň se tvoří po celé délce 
ostří jednotné řady mikroskopických zoubků. Jestliže se hrana nože při krájení 
poškodí, SteelPro® v průběhu broušení obnoví mikro-zoubky. Odolnost hrany 
tvořené bruskou je unikátní.
Na vrchní části každého ocelového prutu je malý otvor, kde je možné vložit 
minci nebo jiný předmět a lehce pootočit prutem a odkrýt tak nepoužitý povrch 
prutu. (obr. 3).
Takto postupujeme pouze tehdy, je-li prut již značně opotřeben a proces 
ostření trvá příliš dlouho. Po přetočení prutu je nepoužitý povrch prutů jak 
v pravém, tak levém otvoru. Z každého konce pružiny přidržující nůž vede 
pružinová spoušť, která je ukotvena v mělké drážce víčka umístěného 
na vrchní části každého ocelového prutu. Pokud je nutno obnovit plochu 
prutu, je třeba otočit otvor ve směru hodinových ručiček o jednu západku. V 
průběhu celé životnosti ocílky je možno použít až 55 dvojic „ocelových“ ploch 
na prutech. Při ostření zjistíte, že prut, který se nachází blíž k Vám, je více 
opotřebováván než prut umístěný vzadu. S ohledem na to, že hrana nože 
může být ostřená až několik tisíc 
krát než opotřebení prutů způsobí 
menší přesnost tvarování hrany, 
není potřeba často přetáčet pruty. 
Jejich životnost stačí na několikaleté 
používání v domácnosti. Kdyby bylo 
nutno pruty vyměnit, je samozřejmě 
možno je dokoupit.
SteelPro® je vybaven malou gumovou 
nožkou pro bezpečné umístění na 
suchém povrchu. Měkká rukojeť je 
navržena tak, aby bylo možné brousek 
dobře uchopit a snížila se možnost 
sklouznutí ruky z rukojeti. obr. 3.
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Použití Ocílky SteelPro®

Při použití tohoto výrobku se přesvědčíte, že SteelPro® vytvoří velice  
efektivní, ostré jako břitva hrany na každém Vašem noži. Jakkoliv je použití 
ocílky velice jednoduché, prosíme z důvodu optimalizace výsledků ostření o 
pozorné přečtení návodu.
Výrobci nožů již léta tvrdí, že kalení je dobrá cesta k udržení ostrých hran 
nožů. Spotřebitelé i výrobci si shodně myslí, že nože musí být profesionálně 
naostřeny před kalením a následně, občas naostřeny na profesionální ocílce.
Jestli si nejste jisti úhlem hrany nože, doporučujeme před prvním použitím 
SteelPro® naostřit nejprve hranu pod úhlem 40°. Většina výrobců ostří hrany 
nožů pod úhlem 30-40°, ale jen málo je naostřených na 20°. Každá hrana s 
úhlem menším než 40°může být efektivně ostřena ocílkou SteelPro®. Podobně 
postupujte, pokud je hrana nože velice tupá. Ocílka je schopna rychle a 
opakovaně vytvářet efektivní mikrostruktury podél hrany nože a udržovat 
tak jeho ostrost. Budete ohromeni, jak efektivní je hrana vytvořena ocílkou 
SteelPro®.
Přístroje Chef´s Choice elektrické i ruční jsou známy na celém světě precizním 
uhlem ostření, jsou vybaveny prvním stupněm ostření, který je ideální k 
přípravě nože před prvním použitím SteelPro®.
Při použití ocílky pravákem (obr.1), uchopte a podržte rukojeť SteelPro® levou 
dlaní a v pravé držte nůž. Vložte hranu nože mezi hladké vodící lišty a pružinu 
přidržující nůž tak blízko rukojeti, jak je to jen možné. Ostří musí být v blízkém 
kontaktu s vodící lištou. Potáhněte ostří k sobě a současně na něj lehce 
tlačte, aby hrana měla dobrý kontakt z ocelovými pruty. Ujistěte se, že hrana 
je rovnoměrně v kontaktu s ocelovými pruty po celé délce ostří. Opakujte 
tento postup v druhém otvoru a pokračujte střídavě, dokud hrana nebude 
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zcela vybroušena do požadované formy. Pokud je nůž těsně před použitím 
SteelPro® nabroušený (kolem 40°), postačí přibližně 10 párů střídavých tahů, 
aby bylo dosaženo velice kvalitní hrany nože. Provedení dalších 10 párů 
střídavých tahů ve větším míře zušlechtí hranu a navíc odstraní všechny 
zbytky po předchozím ostření. Přesvědčte se, jak lehce lze nožem krájet. 
Kdykoliv nůž začne ztrácet svoje „zoubky“ nebo se otupí, ocílka  SteelPro® 
je schopna obnovit hranu do původní podoby pouze 10 střídavými tahy. 
Nože používané delší dobu budou vyžadovat více tahů. Ze SteelPro® budete 
moct obnovit hranu nože více než 100 krát, než bude nutné použít k novému 
výbrusu hrany brusku z brusivem. Nové broušení hrany na této ocílce je nutno 
zvážit, protože broušení hrany do původního stavu zabere hodně času (hodně 
tahů). V průběhu následujících ostření je důležité si pamatovat, že nejlepší je 
hrana zaostřena do 40° nebo méně.
Použitím SteelPro® můžete lehce a opakovaně vytvářet novou mikrostrukturu 
po celé délce hrany nože, doba používání a jejich životnost se prodlouží, než 
bude nutné zopakovat ostření. Tradiční ocílky bez kontroly úhlu ostření ve 
většině případů tvoří hrany, které jsou kulaté a tupé již po několika použitích 
nože. Proto je nutné častěji ostřit hranu.
Pro dosažení nejlepších výsledků při použití SteelPro® k ostření nožů vždy 
upřednostňujte ocílku s vodícími lištami. Výkon brusky SteelPro® je optimální, 
když úhel broušení je 20°nebo několik stupňů menší než úhel 23°existující  
v brusce. 
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POZOR!
Nože se zubatým ostřím
Ocílka SteelPro® není navržena pro ostření nožů se zubatým ostřím.
Japonské nože Kataba
Ocílka SteelPro® je vhodná pro ostření japonských nožů Kataba. Protože 
jedna strana těchto nožů není zešikmená, optimálního výsledku dosáhnete 
provedením lehkého tlaku při broušení hrany.
Nože keramické
Nedoporučuje se ostření keramických nožů v ocílce SteelPro®.
Nůžky
Prosím nezkoušejte ostřit nůžky v ocílce SteelPro®.
Bezpečnost
Dávejte pozor na ostré hrany všech předmětů.
Test ostrosti
Pro kontrolu ostrosti nože uchopte papír za roh a opatrně přeřízněte papír 
směrem dolů v bezpečné vzdáleností od prstů. Dobře naostřený nůž lehce 
přeřízne papír, aniž by jej roztrhl.
Následně zkuste rozkrojit rajče. Nůž by měl lehce projít slupkou a celé rajče 
rozkrojit bez potřeby užití hrubé síly hned napoprvé. 
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Záruka: Na tento výrobek EdgeCraft se vztahuje záruka na vady materiálu a zpracování po dobu 
jednoho (1) roku od data původního nákupu ( “Záruční doba”). Opraví se nebo vymění, dle volby  
EdgeCraft, jakýkoliv výrobek nebo jeho části, které mají vadu materiálu nebo provedení a to bez 
poplatku, pokud je produkt zaslán s předplaceným poštovným a s dokladem o koupi v rámci záruční 
doby. Tato záruka se nevztahuje na výrobky pro komerční využití, škody způsobené nevhodným 
používáním produktu nebo poškození způsobené pádem přístroje. EDGECRAFT CORPORATION 
NEBUDE ODPOVĚDNA za náhodné nebo následné škody-výše uvedená omezení nebo vyloučení 
nemusí vztahovat na Vás, liší stát od státu.
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SESTAVENO V USA 
uznávaným výrobcem brusičů nožů Chef’sChoice® prodávaným po celém světě. 
Chráněno patenty.
 EdgeCraft Corporation 
 825 Southwood Road 
 Avondale, PA 19311 U.S.A. 
	 (800)342-3255	 •	 (610)268-0500
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