
Tchibo GmbH D-22290 Hamburg · 107227FV05X00X · 2019-12 · 394 349

Rezbárska súprava

Návod na použitiesk



Vážení zákazníci!

Vyrezávanie podporuje jemnú motoriku, koncentráciu a
kreativitu. S  novou rezbárskou súpravou sa môžete hneď
pustiť do práce! Drevený blok s  predkresleným motívom
sme priložili. 

Vyrezávací nôž je v  ochrannom puzdre optimálne zaistený.
Ochranné puzdro umožňuje nosenie na opasku. A s  brúsnym
kameňom môžete udržiavať čepeľ vždy ostrú.

Želáme vám veľa radosti s  vašou novou rezbárskou
súpravou!

Váš tím Tchibo

www.tchibo.sk/navody

Bezpečnostné upozornenia

Prečítajte si pozorne bezpečnostné upozornenia a výrobok
používajte len spôsobom opísaným v  tomto návode, aby 
nedopatrením nedošlo k poraneniam alebo škodám.

Uschovajte si tento návod na neskoršie použitie. 
Ak výrobok postúpite inej osobe, musíte jej odovzdať aj tento
návod.

Účel použitia

Tento výrobok je vhodný na vyrezávanie do dreva. •

Výrobok je určený na súkromné použitie a nie je vhodný na•
komerčné účely.
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NEBEZPEČENSTVO pre deti

Výrobok nie je detská hračka. Výrobok uchovávajte mimo•
dosahu detí.
Majte deti pod dohľadom, aby ste zabezpečili, že sa
s výrobkom nebudú hrať.

Deti smú používať výrobok len pod dohľadom dospelej osoby•
a takisto len vtedy, ak boli vopred poučené o bezpečnom
používaní výrobku a porozumeli nebezpečenstvám, ktoré
z  toho vyplývajú.

Zabráňte prístupu detí k obalovému materiálu. •
Okrem iného hrozí nebezpečenstvo udusenia!

VAROVANIE pred poranením

Vždy vyrezávajte v  smere od tela, resp. od pridržiavacej ruky!•

Rezbársky nôž nikdy nesmerujte na osoby alebo zvieratá.•

Pracujte starostlivo a koncentrovane! Nepoužívajte rezbársky•
nôž ak pociťujete únavu, necítite sa dobre, alebo ste pod
vplyvom alkoholu alebo liekov. Následkom nepozornosti
môže rýchlo dôjsť k nehodám.

Pri vyrezávaní seďte. V žiadnom prípade nebehajte s nožom.•

Nikdy nesiahajte na čepeľ.•

Pravidelne kontrolujte ostrosť čepele a prípadne ju nabrúste.•
Tupá čepeľ si vyžaduje vynaloženie vyššej sily. Preto sa
môžete ľahšie pošmyknúť.

V okruhu dĺžky ramena sa nesmú zdržiavať žiadne osoby.•

Uschovajte výrobok vždy v ochrannom puzdre. Rezbársky•
nôž musí byť čistý a suchý, ak ho vkladáte do ochranného
puzdra.
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Prehľad (obsah balenia)

drevený blok s predkresleným motívom

ochranné puzdro

držiak na opasok (zadná strana)

brúsny kameň

rezbársky nôž

POZOR – Vecné škody

Na čistenie nepoužívajte abrazívne ani žieravé čistiace •
prostriedky, resp. tvrdé kefy atď. 
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Tipy na prvé rezbárske pokusy

Aby ste si precvičili zaobchádzanie s  rezbárskym nožom,•
môžete napr. cvičiť na kúsku mydla.

Ak sa chystáte na prvé „skutočné vyrezávanie“, začnite•
s  jednoduchými tvarmi a predmetmi. Vhodné sú napr.
varecha alebo otvárač listov. 

Dôležité je, aby ste si vzali mäkké drevo. Tvrdé drevo je •
pre začiatočníkov nevhodné a môže viesť k poraneniam,
pretože sa môžete ľahko pošmyknúť. Veľmi vhodné je napr.
borovicové drevo. 

Obzvlášť vydarené objekty môžete po vyrezávaní vyhladiť•
jemným brúsnym papierom. 

Pomocou vhodných prostriedkov na ošetrenie dreva (olej,•
vosk) môžete nakoniec upraviť povrch rezby a zapečatiť ho.

Na vyrezanie postavy z dreveného kláta je potrebné•
načrtnúť obrys postavy na klát a uberať nadbytočný 
materiál okolo obrysu. 

      Odporúčame použiť na to dierovaciu pílu alebo pod. 
a obrys najprv vyrezať. 
Bezpodmienečne pritom rešpektujte návod na používanie
používanej píly.

      Následne postupne orezávajte hrany, kým nevznikne 
trojrozmerná postava.

VAROVANIE – Nebezpečenstvo poranenia

Vždy vyrezávajte v  smere od tela, resp. od pridržia-•
vacej ruky!



Brúsenie čepele

Podložte nešmykľavú podložku, aby ste ochránili pracovnú1.
plochu pred škrabancami a zabránili zošmyknutiu brúsne -
ho kameňa počas brúsenia.
Ak by sa napriek tomu zošmykol, v prípade potreby ho
znova napnite.

Položte brúsny kameň na približne 15 minút do vody. 2.
Ak už nevystupujú vzduchové bubliny, je kameň dostatočne
navlhčený.

Priložte brúsny kameň na nešmykľavú podložku úzkou3.
stranou smerom k vám.

Vezmite nôž najprv do pravej ruky a priložte palec 4.
a ukazovák ľavej ruky na čepeľ, aby ste vyvinuli mierny tlak. 

VAROVANIE – Nebezpečenstvo poranenia

Pravidelne kontrolujte ostrosť čepele a prípadne ju•
nabrúste. Tupá čepeľ si vyžaduje vynaloženie vyššej
sily. Preto sa môžete ľahšie pošmyknúť.
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Zobrazenia ukazujú príkladne postup pri priloženom motíve.
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5.

Priložte nôž v uhle 15° – 20° podľa obrázka čepeľou na
brúsny kameň. 

Prechádzajte nožom ľahkým tlakom rovnomerne a pomaly6.
opakovane dopredu dovtedy, kým sa na ostrí nevytvoria
citeľné ostrapky.

      Čepeľ je zaoblená, preto opakovane
meňte polohu noža, aby ste dosiahli
všetky zóny čepele.

Následne ho ťahajte k  sebe. Postupujte pritom veľmi 7.
opatrne, aby ste sa neporanili.

Otočte nôž a vezmite ho do ľavej ruky, aby ste rovnakým8.
spôsobom nabrúsili druhú stranu čepele.

Zopakujte bod 4 až 8 s ešte miernejším tlakom.9.

Stierajte čepeľou po koženom remeni, aby ste odstránili10.
vzniknuté ostrapky.

45°

15°-20°
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Čistenie

Nenechávajte nôž ležať s prilepenými zvyškami dreva. Po
použití ho dôkladne vyčistite. Utrite čepeľ vlhkou handrou
dočista a následne ju dôkladne osušte.

Nôž nie je vhodný na čistenie v umývačke riadu.

Nenechávajte ho ani ležať vo vode, pretože drevená rukoväť
napučí.

Likvidácia

Výrobok a  jeho obal boli vyrobené z hodnotných materiálov,
ktoré sa dajú recyklovať. Tým sa znižuje množstvo odpadu
a chráni životné prostredie.

Likvidujte obal podľa pravidiel separovaného zberu. Využite 
na to miestne možnosti na zber papiera, lepenky a  ľahkých
obalov.

Likvidujte výrobok podľa aktuálnych ustanovení. Informácie
vám poskytne komunálna zberňa.

Made exclusively for:       Tchibo GmbH, Überseering 18,
22297 Hamburg, Germany
www.tchibo.sk

V  rámci vylepšovania produktov si vyhradzujeme právo na
technické a optické zmeny na výrobku.


