
 
 

Izplatītājs: SIA TV SHOP.lv, Vienotais reģistrācijas numurs: 42103100671                               

Jautājumu vai pretenziju gadījumā, lūdzu, rakstiet uz: info@tv-shop.lv  un mēs centīsimies atrast 

risinājumu. 
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TV SHOP 

 

 
Universālais nažu asinātājs WB-008 

Lietošanas instrukcija 

 
Paldies, ka iegādājāties šo produktu. 

Pirms produkta lietošanas, lūdzu, rūpīgi izlasiet šo lietošanas instrukciju.  

Ja Jūs šo produktu nododat citam lietotājam – lūdzu, dodiet viņam līdzi arī šo instrukciju. 

Svarīgi drošības norādījumi: 

Vienmēr sekojiet instrukcijām, lai samazinātu ievainojumu risku vai bojājumus produktam. Pirms 

produkta izmantošanas izlasiet instrukciju un glabājiet to drošā vietā izmantošanai nākotnē. Nažu 

asināmais nav piemērots bērniem vai cilvēkiem ar kustību ierobežojumiem vai garīgiem traucējumiem. 

Vienmēr glabājiet bērniem 

nepieejamā vietā! Neizmantojiet asinātāju jaunu asmeņu asināšanai ja tas tomēr ir nepieciešams tad 

asiniet pielietojot nelielu spēku. 

Lietošana: 

1. Novietojiet nažu asinātāju uz līdzenas virsmas. 

2. Lai nažu asinātājs būtu stabils un neslīdētu pa virsmu, ar vienu roku to stingri piespiediet galda 

virsmai. 

3. Ievietojiet naža asmeni iedobumā, spiediet asmeni uz leju un velciet  naža asmeni virzienā uz sevi. 

Naža asmenim jābūt tīram un sausam. 

Ievietojiet naža asmeni iedobumā, spiediet asmeni uz leju un velciet  naža asmeni virzienā uz sevi. 

Nevirziet asmeni turp un atpakaļ - tikai vienā virzienā, nedaudz piespiežot.  

Iesakām atkārtot šo procedūru vismaz 5xreizes katrā iedobumā, vai vairākkārt atkarībā no asmeņu 

asuma. 

Kad asināšana pabeigta, noskalojiet asmeni ar ūdeni. 

Neasiem nažiem (12 un vairāk mēnešu bez asināšanas), izmantojiet visus 3 asināšanas iedobumus. 

Katrus 2 – 3 mēnešus veiciet nažu asināšanu 1.(dimanta) un 3. (keramisko) iedobumos. 

Ja nazis ir tikai nedaudz jāuzasina, lietojiet 3. (keramisko) iedobumu. 

Naža asinātāja iedobumu virsmas: 

1. DIMANTA ASINĀŠANA – naža asmens asināšanai.  

2. VOLFRAMA ASINĀŠANA – naža asmens atjaunošanai  

3. KERAMISKĀ ASINĀŠANA – naža asmens asuma atjaunošanai ikdienas lietošanā 

Piezīme: asinot keramikas nažus, izmantojiet tikai pirmo dimanta virsmu. 

Ierīces garantija neattiecas: 

 Uz ierīces daļu dabisko nolietojumu, kas radies ierīces ilgstošas lietošanas rezultātā. 

 Uz bojājumiem, kas radušies ārēju faktoru ietekmē (Kā nepareiza izmantošana utt.). 

 Uz bojājumiem, kas radušies ierīces nepareizas lietošanas vai glabāšanas rezultātā. 

 Uz mehāniskiem ierīces bojājumiem, kas radušies tās krišanas vai cita līdzīga iemesla rezultātā. 

 Uz bojājumiem, kas radušies nekvalificēta remonta, neatbilstošu detaļu lietošanas rezultātā. 

Apkārtējās vides aizsardzība 

Šis simbols uz ierīces vai uz tās iepakojuma norāda uz to, ka šo ierīci nedrīkst nodot 

parastos sadzīves atkritumos, bet tā nododama atsevišķi īpašā elektrisko un elektronisko 

iekārtu savākšanas vietā. 

Pareizi utilizējot šo ierīci Jūs dosiet savu ieguldījumu apkārtējās vides un savu 

līdzcilvēku veselības aizsardzībā. Nepareizas utilizācijas rezultātā tiek apdraudēta 

apkārtējā vide un cilvēku veselība. 

Plašāku informāciju par šīs ierīces otrreizējo pārstrādi varat saņemt savā pašvaldībā vai no sava 

atkritumu apsaimniekotāja. 

 

Importēts no Čehijas republikas. 
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