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VEILIGHEID

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSAANWIJZINGEN
ATTENTIE! Lees alle veiligheidsaanwijzingen en instructies. Als elek-
trische apparaten worden gebruikt, moet u zich altijd aan fundamentele 
veiligheidsvoorzieningen houden. Iedere gebruiker van het apparaat dient 
deze aanwijzingen te lezen.

ATTENTIE! Met dit slijpapparaat kunt u uw messen en andere ge-
reedschappen zeer scherp slijpen. Gebruik de messen a.u.b. zorgvuldig en 
voorzichtig om snijwonden te voorkomen.

UITSLUITEND VOOR GEBRUIK IN HET HUISHOUDEN
Elektrische gereedschappen dienen door kinderen of in de buurt van kinderen 
uitsluitend onder streng toezicht te worden gebruikt.

Kinderen dienen in geen geval met dit apparaat te spelen.

Laat de kabel niet over de tafelrand of het werkvlak hangen.

Dit elektrische gereedschap mag uitsluitend worden gebruikt met het  
apparaat voor netaansluiting dat wordt meegeleverd.

In de USA wordt het apparaat geleverd met het UL-conforme «Class 2 Power 
Supply».

In Canada wordt het apparaat met de voedingseenheid conform CSA22.2 nr. 
223 geleverd.

De kabel mag niet op oneigenlijke wijze gebruikt worden. Gebruik de kabel 
nooit om het elektrische gereedschap te dragen, te trekken of om de stekker uit het 
stopcontact te trekken. Houd de kabel uit de buurt van hitte, olie, scherpe randen of 
bewegende onderdelen van het apparaat. Beschadigde of verwarde kabels verhogen 
het risico van een elektrische schok.

Positioneer de voedingskabel zorgvuldig zodat hij bij het slijpen niet door de 
meslemmeten wordt beschadigd.

LED lampjes op de schakelaar  geven aan of het apparaat in- of uitgescha-
keld is.

Gebruik het elektrische gereedschap niet met een beschadigde voedingskabel 
of netstekker, nadat het apparaat is uitgevallen of gevallen of anderszins is 
beschadigd. Laat het elektrische gereedschap door gekwalificeerd geschoold per-
soneel in het dichtstbijgelegen servicecentrum controleren of zo nodig repareren. 
(Wijze van aanbrenging X).
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Trek de netstekker uit het stopcontact als het apparaat niet wordt gebruikt, 
maar ook om het te reinigen of om onderdelen te vervangen.

Blijf steeds opletten. Dit elektrische gereedschap mag niet door personen (volwas-
senen of kinderen) met beperkte lichamelijke vermogens, verminderde zintuiglijke 
waarneming of geestelijke beperking worden gebruikt. Personen die niet beschik-
ken over ervaring en kennis over het omgaan met dit apparaat, dienen het uitslui-
tend onder toezicht of na instructie te gebruiken.

Het apparaat mag ter voorkoming van gevaren door elektriciteit niet in water 
of andere vloeistoffen worden gedompeld. Het apparaat moet worden beschermd 
tegen regen en vocht.

Vermijd contact met bewegende onderdelen van het apparaat.

Gebruik uitsluitend vervangende of accessoireonderdelen die door de fabrikant 
worden aanbevolen of aangeboden. Het gebruik van andere onderdelen kan brand 
veroorzaken of tot een stroomstoot of letsel leiden.

Pas uitsluitend schone meslemmeten in het apparaat toe. Probeer niet om bijlen 
of andere gereedschappen te slijpen of meslemmeten die niet goed in de mesgelei-
ding passen.

Gebruik geen olie, water of andere smeermiddelen bij het apparaat.

Gebruik het apparaat niet als de aan-/uit-schakelaar defect is en het apparaat 
niet in- of uitschakelt.

Niet geschikt voor gebruik in de openlucht.

WAARSCHUWING! Dit product bevat chemische stoffen die in de 
VS-staat Californië bekend staan als kankerverwekkende of geboor-
teafwijking veroorzakende stoffen. De stoffen die ontstaan bij het slij-

pen, zagen, boren en soortgelijke activiteiten, kunnen chemische stoffen of deeltjes 
bevatten die schadelijk zijn voor mensen. Het met deze stoffen verbonden risico 
hangt af van de frequentie waarmee u dit soort werkzaamheden uitvoert. Om de 
belasting door deze chemische stoffen te verminderen dient u te allen tijde in een 
goed geventileerde ruimte te werken en veiligheidsvoorzieningen te dragen, zoals 
bv. stofmaskers, die speciaal bedoeld zijn om microscopische stoffen uit de adem-
lucht te filteren.
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OP HET TYPEPLAATJE VAN UW GEREEEDSCHAP KUNNEN ZICH DE 
VOLGENDE SYMBOLEN BEVINDEN:
V......Volts
A......ampères
Hz......Hertz

min.......minminuten
    .........Wisselstroom
    .........Gelijkstroom
    ......... Stationair 

toerental

.........Beschermingsklasse III

.........Symbool veiligheidswaarschuwing

..........Aardingsklem
rpm.... omdraaiingen of cycli per minuutW......watts

SERVICE
Neem a.u.b. contact op met de Darex klantenservice:

DEZE AANWIJZINGEN A.U.B. ZORGVULDIG OPSLAAN
— BEDIENINGSHANDLEIDING —

MAAK U VERTROUWD MET UW SLIJPAPPARAAT

ONE-TOUCH-INSTELLINGEN
Model E5 biedt one-touch-instellingen met drie trappen:

SHAPE
3 klikken, snel Cyclus van 90 

seconden(SLIJPEN)*
SHARPEN 

(SCHERP MAKEN) 2 klikken, snel Cyclus van 90 
seconden

REFINE
1 klik Cyclus van 45 

seconden(POLIJSTEN)

STOP De knop één 
maal gebruiken Stop cyclus

.........Beschermingsklasse III

.........Symbool veiligheidswaarschuwing

..........Aardingsklem
    .........Wisselstroom
    .........Gelijkstroom
    ......... Stationair 

Opslag slijpband

Hoekgeleidingen 
van 17°

Geleidingsrollen

ELEKTRISCHE 
MESSENSLIJPER

One-touch-instellingen

KERAMISCHE SLIJPSTAAF
MicroForge

Hoekgeleidingen
Keramische staaf

* Indrukken en 
drie seconden lang 
vasthouden om de 
cyclus zonder tijds-
interval te starten.
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De E5 UPGRADE KIT biedt extra hoekgeleidingen ter behoud van traditionele 
slijpingen:
HOEKGELEIDINGEN VAN 15° — Voor messen in de Aziatische stijl. 
HOEKGELEIDINGEN VAN 20° — Voor messen in de Europese stijl. 
MASTER BELT KIT — Voor overige slijptaken.

De E5 Upgrade Kit is afzonderlijk verkrijgbaar in de speciaalzaak of op works-
harpculinary.com.

MESSEN SLIJPEN
17° STANDAARD
De hoekgeleidingen van 17° leveren een optimaal snijvlak voor messen met gladde 
snijvlakken op. 
SCHERP MAKEN | 2 KLIKKEN, SNEL | CYCLUS: 90 SECONDEN
Sluit het gehele proces af om het beste resultaat te behalen.

1. Plaats het mes in de linkse mesgeleiding. Het 
lemmet ligt tegen de leren voering en rust licht 
op de voorste geleidingsrol.

2. Trek het lemmet van het mes langzaam en 
onder lichte druk door de geleiding (mes van 
20 cm = 8 seconden).

3. De bewerking in de rechtse hoekgeleiding 
herhalen. Verwissel van kant, tot het apparaat 
automatisch wordt uitgeschakeld.
TIP: het slijpapparaat reduceert de snelheid 
automatisch als het omschakelt van SCHERP 
MAKEN naar POLIJSTEN. De voorste waar-
schuwingslamp knippert voor de verandering 
van de snelheid en vlak vóór de beëindiging 
van het proces.

4. Test de scherpte (wij adviseren een tomaat of 
paprika in schijven te snijden). 
A.   Als het lemmet goed snijdt, gaat u verder 

met paragraaf 
KERAMISCHE SLIJPSTAAF.

B.   Als het lemmet niet goed snijdt, herhaalt u 
stap 1 - 4 op de stand SLIJPEN (3 klikken, 
snel).

TIP: als u de stand SLIJPEN drie maal hebt 
herhaald en het lemmet nog steeds niet goed sni-
jdt, adviseren wij het proces REPAREREN EN 
VERVANGEN in de E5 UPGRADE KIT (afzon-
derlijk verkrijgbaar) om het gewenste resultaat 
sneller te behalen.

Laat het mes licht rusten tegen 
de leren voering en op de 
rollen en trek het lemmet lang-
zaam door.
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SLIJPBANDEN VERVANGEN
1. Open het frontpaneel van het apparaat. Het paneel 

wordt met een magneet geborgd.
2. Druk op de slijpbandspanner, die zich achter de 

grote bovenste geleidingsrol bevindt.
3. Houd de spanner ingedrukt en schuif de slijpband 

van de geleidingsrollen.
4. De bergruimte voor de slijpband bevindt zich 

onder de slijpbandspanner.
5. Houd de spanner ingedrukt en schuif de nieuwe 

slijpband op alle drie de geleidingsrollen.
Nadere informatie over de slijpbanden producten 
vindt u in de paragraaf SLIJPBANDEN.

GELEIDINGEN VERWIJDEREN
1. Schuif de geleiding van het voorste uiteinde van 

het slijpapparaat naar achteren, tot de geleiding 
losraakt.

2. De geleiding kan dan worden weggenomen.
TIP 1: verwijder de geleidingen om de leren voe-
ring met een droge doek of kwast te reinigen.

TIP 2: verwijder de rechtse of linkse geleiding om 
de schaargeleiding te gebruiken. Meer informatie 
vindt u in paragraaf
SCHAREN

3. Om de geleiding te plaatsen lijnt u de schroef uit 
op het gat in het slijpapparaat.

4. Schuif de geleiding naar het voorste uiteinde van 
het slijpapparaat, totdat zij vastklikt. Controleer of de geleiding precies passend 
tegen het slijpapparaat ligt.

De E5 Upgrade Kit (afzonderlijk verkrijgbaar) bevat de HOEKGELEIDINGEN 
VAN 15° en 20°.

Slijpbandspanner

Slijpbanden

UIT

AAN
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KERAMISCHE SLIJPSTAAF

De bij de elektrische messenslijper E5 horende keramische slijpstaaf werd ontwikkeld 
voor gebruik met de STANDAARDHOEKGELEIDINGEN VAN 17° van de E5.

1. Zet de keramische staaf in de greep.
2. Houd de greep loodrecht en zet de rubberen punt 

van de slijpstaaf bv. op een snijplank.
Leg het uiteinde van het lemmet tegen een van 
de geleidingen om de correcte slijphoek te krij-
gen. Houd de hoek van de geleiding aan en trek 
het gehele lemmet van het uiteinde naar de punt 
langzaam over de hele lengte van de keramische 
slijpstaaf. Oefen slechts lichte druk uit.

3. Trek het lemmet 10 keer langzaam erdoorheen en 
wissel van kant.

TIP: U behaalt een beter slijpresultaat door licht te 
drukken.

MICROFORGE
Onze exclusieve MicroForge-functie creëert microkarteling bij het snijvlak van het 
mes. Daardoor blijft het lemmet langer scherp, biedt het betere controle bij het snij-
den en is het langer houdbaar.

MicroForge is bijzonder geschikt om groente, fruit, gegaard vlees en brood te snij-
den.

U hoeft het MicroForge-snijvlak slechts één tot twee maal per jaar bij te slijpen. 
Het MicroForge-snijvlak kan worden onderhouden met de KERAMISCHE SLIJP-
STAAF of de stand POLIJSTEN van de E5.

MicroForge Hoekgeleiding

Hoekgeleiding

Gebruik liefst de geïnte-
greerde hoekgeleidingen.
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1. Slijp het mes eerst met het slijpapparaat E5.
2. Verwijder de keramische staaf uit de greep.
3. Houd de greep loodrecht en laat het uiteinde rus-

ten op een snijplank.
4. Leg de punt van het mes in de gleuf van de Mic-

roForge en houd het mes parallel aan de snijplank.
5. SCHUIF het lemmet over de volle lengte EEN 

MAAL door de gleuf. Houd het
lemmet vast aan de greep van de slijpstaaf, terwijl 
u het mes door de gleuf schuift.

TIP: werk met middelmatige inzet van kracht (een 
druk van ca. 2 kilogram, vergelijkbaar met het snijden 
van een wortel of aardappel).

6. Om het lemmet te polijsten zet u de keramische 
staaf daarna in de greep.
TIP: U kunt ook de stand POLIJSTEN gebruiken.

Informatie over het verwijderen van het Micro-
Forge-snijvlak vindt u in de VAAK GESTELDE 
VRAGEN op WorkSharpCulinary.com.

MES MET KARTELSLIJPING
De meeste broodmessen en messen met karteling hebben een vlakke en een ges-
lepen lemmetkant. Slijp uitsluitend de VLAKKE KANT met de KERAMISCHE 
SLIJPSTAAF.
1. Houd de greep horizontaal.
2. Leg het mes plat op de staaf. Hierbij raakt de 

platte kant van het lemmet de staaf. Trek het hele 
lemmet van het uiteinde naar de punt vijf maal 
onder een kleine hoek over de staaf heen.

Polijsten van het Mic-
roForge-snijvlak
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SCHAREN
Slijp UITSLUITEND de geslepen kant van de schaar.
Verwijder de rechtse geleiding om de schaargeleiding te 
vrij te maken. U vindt meer instructies in de paragraaf 
GELEIDINGEN VERWIJDEREN
1. Open het frontpaneel. Klik één maal om de stand 

POLIJSTEN in te stellen.
2. Plaats het blad van de schaar met de vlakke kant om-

hoog in de schaargeleiding. Hierbij ligt het uiteinde 
van het scharnier tegen de geleiding.

3. Trek het blad van de schaar onder lichte druk recht 
over de slijpband, waarbij het blad tegen de geleiding 
moet liggen.

4. Draai de schaar om en slijp het andere blad aan de 
rechterkant van het slijpapparaat. Hierbij zit de vl-
akke kant van het schaarblad aan de bovenkant.
TIP: gebruik de linkerkant van het slijpapparaat 
voor scharen voor linkshandigen.

SLIJPBANDEN
Onze op kwaliteit geteste slijpbanden bieden optimale slijpresultaten en zijn daar-
bij zacht voor uw messen. Onze slijpbanden lopen met een exact ingestelde snel-
heid, opdat uw messen bij het slijpen niet warm worden.

KLEUR: rood
BESCHRIJVING: middel 
GEBRUIK: slijpen, scherp maken, polijsten

SLIJTAGE VAN DE SLIJPBAND
Een verkleuring van de slijpband is geen teken van slijtage. Onze slijpbanden maken 
telkens nieuwe slijpmiddelen vrij terwijl zij worden benut.

EXTRA SLIJPBANDEN IN DE E5 UPGRADE KIT (AFZONDERLIJK VERK-
RIJGBAAR)

KLEUR: blauw
BESCHRIJVING: grof GEBRUIK: reparatie en herstel

KLEUR: grijs 
BESCHRIJVING: fijn GEBRUIK: repareren & vervangen

KLEUR: wit
BESCHRIJVING: extrafijn GEBRUIK: polijsten

Vlak

Geslepen kant

Schaargeleiding

Bovenaanzicht
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SLIJPBANDEN EN ACCESSOIRES

Upgrade Kit  .....................................................................................................
CPAC004
(Leveringsomvang: hoekgeleidingen van 15°, hoekgeleidingen van 20°, bewerking 
repareren en vervangen, master belt kit)

Vervangende master belt kit ............................................................................
CPAC005
(kit met 5 slijpbanden: (1) blauw, (2) rood, (1) grijs, (1) wit)

Vervangende belt kit ........................................................................................
CPAC006
(kit met 3 slijpbanden: 3 rode slijpbanden)
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