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Onderhouds- & gebruiksinstructies

A.u.b. lezen vóór het eerste gebruik en daarna goed opslaan.

Dit mes zal u vele jaren lang plezier bereiden.

• Maak tijdens gebruik a.u.b. rechte sneden op een snijplank.
• Spoel het af en veeg het droog.

Gebruik
Ideaal om fruit, groente of vlees zonder botten exact te snijden.

Wij adviseren u om een snijplank van hout of plastic te gebru-
iken. Planken van steen, glas of marmer, servies of tegels re-
duceren de scherpte van alle messen, ook bij keramiek.

Gebruik a.u.b. een stalen mes om bevroren artikelen en kaas te 
hakken, te ontbenen of te snijden.
Voor deze toepassingen is een flexibeler materiaal dan keramiek 
vereist.

Voor uw veiligheid is het uiteinde van het lemmet afgerond.
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Onderhoud
A.u.b. handmatig met een beetje afwasmiddel wassen. 
Kyocera messen met kunststofgrepen zijn geschikt voor afwasmachines. In het 
bovenvak voor bestek leggen a.u.b. - zonder contact met andere servies- of beste-
konderdelen. Kyocera messen met houten grepen zijn NIET geschikt voor afwas-
machines.

Gebruik a.u.b. een milde bleekoplossing om verkleuringen te verwijderen die niet 
via normaal wassen kunnen worden verwijderd.

Voorkomen a.u.b.
Laat het lemmet niet op een harde ondergrond vallen.

Gebruik de punt van het lemmet niet als schroevendraaier.

Houd het lemmet niet in de open vlam (keramiek geleidt warmte).

Gebruik het lemmet niet om met de platte kant knoflook of andere dingen plat te 
drukken.

Opslag
Bewaar het mes in een messenblok of op een andere veilige plaats. Wij adviseren 
om een Kyocera lemmetbescherming te gebruiken.

Let erop dat het lemmet niet wordt beschadigd, wanneer u een messenblok gebru-
ikt.

Slijtage
Alle messen worden na verloop van tijd bot. Een zacht lemmet (staal) „rolt“ op-
zij, als het bot wordt. Harde materialen (carbonstaal) blijven langer scherp, maar 
worden ook bot. Wanneer verkeerd wordt omgegaan met harde materialen, zijn zij 
gevoeliger en neigen zij eerder tot schilferen dan tot „rollen“.

Keramiek is van begin af aan zeer scherp en blijft langer scherp dan staal. Na 
verloop van tijd zult u kleine schilfers bij het lemmet zien. Dat is normaal bij alle 
harde materialen. Het betekent niet dat het mes bot is. U zult zien dat het deson-
danks nog goed snijdt. Als de scherpte niet meer aan uw eisen voldoet, kan de 
geautoriseerde Kyocera-service uw mes weer slijpen. Vrij grote schilfers of even-
tuele beschadigingen kunnen op deze wijze ook meestal worden gecorrigeerd.


