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Řezbářská 
souprava

Návod k použitícs



Vážení zákazníci,

řezbářství podporuje jemnou motoriku, soustředění 
a kreativitu. S touto novou řezbářskou soupravou můžete
začít okamžitě vyřezávat! Součástí soupravy je také
dřevěný špalek s předkresleným motivem na vyřezávání. 

Řezbářský nůž je nejlépe uložen v ochranném pouzdře.
Ochranné pouzdro můžete nosit také na opasku. A pomocí
brousku můžete čepel nože udržovat vždy ostrou. 

Věříme, že Vám bude tato řezbářská souprava dlouho
sloužit k Vaší spokojenosti!

Váš tým Tchibo

www.tchibo.cz/navody

Bezpečnostní pokyny

Pozorně si přečtěte bezpečnostní pokyny a používejte tento
výrobek pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu, aby ne -
dopatřením nedošlo k poranění nebo škodám.

Uschovejte si tento návod pro pozdější potřebu. 
Při předávání výrobku s ním současně předejte i tento návod.

Účel použití

Tento výrobek je vhodný k vyřezávání dřeva. •

Výrobek je určen pro soukromé použití a není vhodný ke•
komerčním účelům.
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NEBEZPEČÍ pro děti

Tento výrobek není hračka. Výrobek uchovávejte mimo dosah•
dětí. Děti musí být pod dozorem, aby bylo zajištěno, že si 
s výrob kem nehrají. 

Děti smí výrobek používat pouze pod dozorem dospělé osoby•
a i potom pouze tehdy, pokud jim bylo předem vysvětleno, jak
se výrobek bezpečně používá a pokud pochopily, jaká jim při
jeho používání hrozí nebezpečí. 

Obalový materiál udržujte mimo dosah dětí. •
Mimo jiné hrozí i nebezpečí udušení! 

VÝSTRAHA před nebezpečím poranění

Vyřezávejte vždy směrem od těla nebo od ruky, která drží •
vyřezávaný předmět! 

Řezbářský nůž nikdy nemiřte na osoby ani zvířata.•

Pracujte vždy pečlivě a soustředěně! Řezbářský nůž nepou -•
žívejte, pokud jste unavení, necítíte se dobře nebo jste pod
vlivem alkoholu nebo léků. V důsledku nepozornosti může
dojít velmi rychle ke zranění. 

Při vyřezávání vždy seďte. V žádném případě nechoďte •
s nožem v ruce. 

Nikdy nesahejte na čepel nože. •

Pravidelně kontrolujte ostrost čepele a pokud by byla tupá,•
tak ji naostřete. Tupá čepel vyžaduje větší námahu. Potom
také snadněji sklouzne. 

V okolí na délku paže se při vyřezávání nesmějí nacházet jiné•
osoby. 
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Přehled (rozsah dodávky)

dřevěný špalek s předkresleným motivem na vyřezávání

ochranné pouzdro

poutko na opasek (na zadní straně)

brousek

řezbářský nůž

Výrobek vždy uchovávejte v ochranném pouzdře. Řezbářský•
nůž musí být čistý a suchý, když jej budete zasunovat do
ochranného pouzdra. 

POZOR na věcné škody

K čištění nepoužívejte abrazivní nebo leptavé prostředky ani•
tvrdé kartáče apod. 
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Tipy pro první řezbářské pokusy

Abyste si zvykli na zacházení s řezbářským nožem, můžete•
začít cvičit např. na kousku mýdla. 

Až začnete s prvním „opravdovým vyřezáváním“, zkoušejte•
nejdřív vyřezávat jednoduché tvary a předměty. Výborně
se hodí např. vařečka nebo otvírák na dopisy. 

Důležité je, abyste používali měkké dřevo. Tvrdé dřevo •
je pro začátečníky nevhodné a může vést ke zraněním, 
protože při vyřezávání můžete snadno sklouznout. Dobře
se hodí např. borovicové dřevo. 

Obzvlášť vydařené přeměty se mohou po vyřezávání•
vyhladit jemným smirkovým papírem. 

Následně je možné vyřezané předměty ošetřit a zapečetit•
vhodnými prostředky k ošetřování dřeva (olej, vosk). 

K vyřezání figurky z dřevěného špalku byste si měli figurku•
na dřevěný špalek nejdřív alespoň načrtnout a přebytečný
materiál kolem náčrtku odstranit. 

      Doporučuje se k tomu použít např. elektrickou přímočarou
pilu nebo jiné nářadí a obrys nejdřív zhruba vypilovat.
Přitom bezpodmínečně dodržujte pokyny uvedené 
v návodu k použití používané elektrické pily. 

      Následně postupně vyřezávejte všechny hrany, dokud
nevznikne třídimenzionální figurka. 

VÝSTRAHA – nebezpečí poranění

Vyřezávejte vždy směrem od těla nebo od ruky,•
která drží vyřezávaný předmět!



Broušení čepele 

Čepel bruste vždy na protiskluzové podložce, abyste 1.
chránili pracovní plochu před poškrábáním a zabránili
posunování brousku během broušení. Pokud by se 
brousek přesto posunoval, tak jej upněte. 

Brousek ponořte přibližně na 15 minut do vody. Když 2.
z vody přestanou stoupat bublinky, je brousek dostatečně
namočený. 

Brousek položte na protiskluzovou podložku úzkou stranou3.
směrem k sobě. 

Nůž nejdřív uchopte do pravé ruky a položte palec 4.
a ukazováček levé ruky na čepel tak, abyste na ni mohli
mírně zatlačit. 

VÝSTRAHA – nebezpečí zranění

Pravidelně kontrolujte ostrost čepele a pokud by•
byla tupá, tak ji naostřete. Tupá čepel vyžaduje větší
námahu. Potom také snadněji sklouzne. 
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Obrázky na příkladu ukazují, jak můžete u přiloženého motivu
postupovat. 
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5.

Nyní položte nůž čepelí na brousek v úhlu 15 - 20° tak, 
jak vidíte na obrázku. 

Posunujte nožem pod lehkým tlakem rovnoměrně a po ma -6.
lu tak dlouho vždy znovu směrem dopředu, dokud se na
ostří nevytvoří citelná hrana. 

      Protože je čepel zaoblená, postupně
měňte polohu nože, abyste nabrou-
sili všechny oblasti čepele. 

Následně nůž přitáhněte směrem k sobě. 7.
Přitom postupujte velmi opatrně, abyste se nezranili. 

Nůž otočte a uchopte jej do levé ruky tak, abyste mohli8.
stejným způsobem nabrousit i druhou stranu čepele. 

Opakujte kroky 4 až 8 s ještě menším tlakem.9.

K odstranění hrany vzniklé broušením přejeďte čepelí 10.
přes kožený řemen. 

45°

15°-20°
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Čištění

Nůž nenechávejte ležet s přilepenými zbytky dřeva, ale
zásadně jej vždy po použití očistěte. Čepel vyčistěte vlhkým
hadříkem a následně ji pečlivě utřete. 

Tento nůž není vhodný do myčky. 

Nenechávejte jej ani ležet ve vodě, protože jinak dřevěná
rukojeť nabobtná.

Likvidace

Výrobek a jeho obal byly vyrobeny z cenných recyklovatelných
materiálů. Recyklace snižuje množství odpadu a chrání životní
prostředí.

Obal roztřiďte a zlikvidujte. Využijte místních možností 
k třídění a sběru papíru, lepenky a lehkých obalů.

Výrobek zlikvidujte dle aktuálních předpisů. Příslušné 
informace získáte u své sběrny komunálního odpadu. 

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

Za účelem vylepšování výrobku si vyhrazujeme právo na jeho
technické a vzhledové změny.


