
Everyday can be an adventure

Gratulacje! Twój nowy szwajcarski scyzoryk SWIZA to najwygodniejszy i łatwy w użyciu
szwajcarski scyzoryk, z jakim miałeś do czynienia!

Ergonomicznie zakrzywiony kształt, trwały pewny uchwyt, wykończenie miękkie w dotyku i
łatwo dostępne ostrze oraz narzędzia sprawiają, że ten scyzoryk po prostu trzeba mieć i przy
codziennych wyzwaniach i podczas kulinarnych przygód . 360 * projekt i wycięte szczeliny na
każdym ostrzu narzędzia zapewniają łatwe korzystanie zarówno dla użytkowników prawo i
lewo ręcznych. Nóż wyposażony jest w zintegrowany system blokady bezpieczeństwa. Ostrze
otwiera się w bezpieczny sposób i sprawnie zamyka się, gdy wciśniesz logo-krzyżyk SWIZA.
Twój szwajcarski nóż i narzędzia marki SWIZA zostały wykonane z najwyższej jakości stali, a
każde narzędzie zostało zaprojektowane w celu uzyskania optymalnej funkcjonalności.

Uprzejmie prosimy o przestrzeganie poniższych instrukcji użytkowania i konserwacji, aby
zapewnić prawidłowe działanie i długoletnie korzystanie ze scyzoryka.

Instrukcja dotycząca użytkowania i konserwacji

www.swiza.pl
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3 Dziurkacz / Rozwiertak
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2

2 Zwolnienie blokady ostrza

2a Rączka miękka w dotyku

Uwaga
W celu zapewnienia bezpiecznego
użytkowania, otwarte ostrze zamyka się
w pozycji pod kątem 180 stopni.
Naciśnięcie krzyżyka SWIZA zwalnia bądź
blokuje ostrze. Pewne materiały, które
mają tendencję do utraty pigmentu
takie jak wilgotny denim (jeans), mogą
powodować odbarwienie uchwytu noża
SWIZA.

Oprawki ze zintegrowaną blokadą bezpieczęstwa

1 75 mm ostrze

1a
stainless steel

440

Stal nierdzewna 440, 57 HRc

1b Otwór do chwycenia palcem

Uwaga
Ostrze z łatwością otworzą zarówno prawo-
jak i leworęczni użytkownicy za sprawą
wyciętej szczeliny.

Ostrze
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3a Czubek dziurkacza

3b Krawędź cięcia

4 Oko igły

8a Krawędź tnąca

8b Hak

9
N° 1

Śrubokręt płaski N°1

5
Uniwersalny
otwieracz do butelek

6
N° 3

Płaski śrubokręt N°3

7 Zginacz drutów

Uwaga
Można wycinać otwory w różnych
materiałach za pomocą końcówki
dziurkacza, a następnie powiększać lub
rozwiercać za pomocą krawędzi tnącej.
Oko igły służy do przeciągnięcia nici przez
otwór.

Uwaga
W celu otwarcia puszki, należy unieruchomić
hak otwieracza do puszek w wystającym
na zewnątrz obrzeżu puszki i zerwać wieczko
puszki wykonując ruchy w górę i w dół
od krawędzi tnącej. Ponadto na końcu
narzędzia znajduje się śrubokręt N ° 1 z płaską
końcówką.

Uwaga
Uniwersalne narzędzie do otwierania butelek
składające się z wkrętaka płaskiego u góry
i dodatkowego rowka do zginania drutu.
Narzędzie zaskakuje przy 90 ° i 180 °

Dziurkacz / Rozwiertak

Otwieracz  do  puszek / Śrubokręt

Otwieracz  do butelek / Śrubokręt
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12a

12b

12c

11
N° 1

ŚrubokrętPhillips N°1

Uwaga
Śrubokręt marki Phillips, rozmiar
nakrętki krzyżykowej śrubokręta nr 1
zapewnia szybki wkręt i bardzo ciasne
dokręcanie.

Uwaga
Szczypczyki mają wyprofilowane
krawędzie dla większej precyzji, gruba
stalowa strefa uchwytu zapewnia
maksymalną sprężystość a ergonomiczny
skos – łatwość użycia.

Śrubokręt

Pęseta
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12a Wyprofilowane krawędzie

12b Ergonomiczny pochyły kształt

12c Optymalna grubość
uchwytu

10

Korkociąg z 5
obrotami
(5-zwojowy)

Uwaga
Korkociąg godny sommeliera ze śred-
nicą wkrętu odpowiadającą korkowi i 5
skrętami pozwalającymi wyjąć korek łatwo
i solidnie.

Korkociąg
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Czyszczenie
Czyść swój nóż regularnie, aby zachować bezpieczną i bezbłędną funkcjonalność. Nie da
uniknąć się kontaktu z korozyjnymi substancjami, takimi jak słona woda czy inne kwasy lub
materiały organiczne. Może prowadzić to do uszkodzenia stalowego ostrza i nóż może być
mniej ostry. Aby uniknąć uszkodzenia noża i ze względów higienicznych po każdym kontakcie z
takimi substancjami zawsze otwórz i zamknij każde narzędzie indywidualnie kilka razy
opłukując w ciepłej wodzie, dopóki narzędzia nie będą na nowo otwierały się z łatwością. Jeśli
to konieczne, poszczególne narzędzie można oczyścić przy pomocy detergentu i miękkiej,
wilgotnej szmatki, a potem znów opłukane pod ciepłą wodą. Nóż SWIZA można czasem myć w
zmywarce (maks. 80 C/176 F), proszę pamiętać, aby go potem naoliwić!

Suszenie
Po oczyszczeniu wodą lub w zmywarce, delikatnie pocieraj otwarte narzędzia i wnętrze oraz
zewnętrzną stronę uchwytu noża miękką, czystą i suchą szmatką z mikrofibry, uważając, aby
się nie zranić.

Oliwienie elementów ruchomych
Jeśli po oczyszczeniu wodą narzędzia nie otwierają się z łatwością, a także po każdym
czyszczeniu szwajcarskiego scyzoryka SWIZA w zmywarce, należy koniecznie zaaplikować
kroplę specjalnego smaru pomiędzy ruchome elementy, jak pokazano na diagramie. Ważne,
aby smar ten był bezzapachowy i bez smaku, a także bezpieczny dla produktów spożywczych,
odporny na starzenie i aby oferował dobrą ochronę przeciwko zużyciu i korozji.



Everyday can be an adventure

Ostrzenie 
Ostrze można na nowo naostrzyć używając mokrego kamienia do ostrzenia lub komercyjnie 
dostępnej uniwersalnej ostrzałki do noży. Ostrze należy ostrzyć pod kątem 15-20 stopni z obu 
stron, co da efekt 30-40 stopniowego kąta cięcia.  
 
Proszę pamiętać: niewłaściwe użytkowanie może spowodować szkody i obrażenia!

Jeśli przestrzegasz zasad konserwacji powyżej, suszysz nóż
dokładnie zanim odłożysz go z powrotem do swojej kieszeni i prze-
chowujesz w suchym miejscu, zabezpieczonym przed wilgocią,
będziesz mógł długo cieszyć się autentycznym szwajcarskim
scyzorykiem SWIZA bez kłopotów.

Helvetica Brands SA
Rue St-Randoald 8
CH-2800 Delémont

+41 (0)32 625 1904
info@swiza.com

Importer / Serwis:
ECBP s.c.
ul. Wyspiańskiego 4
82-300 Elbląg

+48 55 236 85 06
sklep@swiza.pl


