
„SUNCRAFT“ PEILIŲ NAUDOJIMAS

       Ar galima aštrin  ir galąs  SUNCRAFT ?    Taip, galima. Šiuos peilius naudojantys žmonės dažnai bijo pažeis
ašmenų dangą. Tačiau kadangi aštrinsite ir galąsite k pačią peilio briauną, kur šios dangos nėra, galandimas peiliui
nepakenks. Visuomet įsi kinkite, kad galandate k pačią ašmenų briauną  abiejose pusėse. 

     Kokias pjaustymo lenteles reikėtų naudo  kartu su SUNCRAFT peiliais?   Norėdami, kad  SUNCRAFT (ar bet koks
kitas) peilis ilgai išliktų aštrus ir jo ašmenys neskilinėtų, naudokite nkamas pjaustymo lenteles. Naudokite pjaustymo
lenteles iš medžio ar minkšto  plas ko, nes šios gana minkštos medžiagos lengvai pasiduoda pjaustymui. Jeigu peilis
palieka pjūvio žymes lentelėje, ji pagaminta iš pakankamai minkštų medžiagų. Nepjaustykite maisto ant keraminių
paviršių,  plytelių,  marmuro,  granito ar  akrilo.  Šios medžiagos greitai  atšipins  Jūsų peilius,  jų  ašmenys gali  pradė
lūžinė .

      Kaip nkamai pagaląs  SUNCRAFT peilį?   Norint, kad peilio ašmenys puikiai pjautų ir ilgai Jums tarnautų, svarbu
reguliariai juos galąs . Tačiau yra didelis skirtumas tarp galandimo (honingavimo) ir smailinimo (aštrinimo). Naudojant
specialius peilių galandimo įrankius, palaikoma puiki ašmenų būklė. Iš naujo pergrupuojami ašmenų mikrokraštai, taip
už krinant efektyvų peilio veikimą. Tokiu būdu peilis paruošiamas aštrinimui, kurio metu nuo ašmenų pašalinamas
metalas, formuojant naują peilio briauną. Reguliariai galandant peilį, pailgės peilio tarnavimo laikas. 

     Kaip  turėčiau  laiky  ir  saugo  peilius?   Laikykite  peilius  specialiuose  stovuose,  laikikliuose,  magne niuose
laikikliuose, dėkluose, stalo įrankių padėkle arba originalioje dėžutėje. Įdėjus peilius į stalčių be papildomo padėklo, jie
gali atšip . Galite pakenk  peilių ašmenims, be to, imdami peilius iš stalčiaus, rizikuojate susižeis . 

     Ko negalima pjausty  SUNCRAFT peiliais?   Nenaudokite SUNCRAFT peilių kaulams, sausgyslėms ir šaldy ems maisto
produktams pjausty .  Dauguma  SUNCRAFT peilių yra skir  ksliam pjaustymui,  o ne  kietų produktų kapojimui ir
smulkinimui.

     Kaip pailgin  peilio tarnavimo laiką?   Tinkamai naudojant  SUNCRAFT peilį,  jis  Jums tarnaus labai ilgai.  Svarbu
supras ,  kad nepakanka vien k  nkamai  prižiūrė  ašmenų ir  žino ,  kaip  galąs  peilį.  Svarbu ir  mokė  kasdien

nkamai naudo  peilį.

  Smarkiai nespauskite peilio ašmenų į apačią. Tokiu būdu ne k pavargs Jūsų rankos raumenys, bet ir galite apgadin
ašmenis, jie gali pradė  lūžinė . Pjaustykite maistą lokomotyvo principu: judinkite peilį pirmyn arba atgal. Pastumiant
peilį pirmyn, o ne žemyn, peilis pats atliks pjūvį, neapkraudamas Jūsų rankos raumenų. Tokiu pačiu būdu ištraukite
peilį.  Taip  sumažinsite  raumenų apkrovą  ir  už krinsite,  kad  Jūsų  peilio  ašmenys  visuomet  būtų  nepriekaiš ngos
būklės.

     Kodėl ilgainiui peilis pradeda greičiau atšip ?    Peilio ašmenų galandimas, neleidžiant jiems atšip , - įpras nės peilio
priežiūros dalis, už kurią atsakingas pats peilio savininkas. Tai – ne defektas.

Aštrinant  peilį,  pašalinama dalis  ašmenis  sudarančių medžiagų.  Tai  reiškia,  kad  kuo dažniau aštrinate  SUNCRAFT
peilius, tuo labiau kinta ašmenų kraštų forma ir tuo dažniau reikės galąs  peilius. Jei norite, kad peiliai ilgiau išliktų
aštrūs,  naudokite  minkštesnes medines arba plas kines lenteles,  judindami  peilį  atsargiais,  švelniais judesiais,  lyg
raikydami maistą griežinėliais. 

Tinkama pjaustymo technika taip pat padeda ilgiau išlaiky  ašmenis aštrius. SUNCRAFT įrankiai skir  maistui atsargiai
ir tolygiai perskros , o ne jam kapo , energingai judinant peilį aukštyn ir žemyn.

Pjaustykite maistą lokomotyvo principu: paspauskite peilį į priekį ir žemyn, kad perpjautumėte maistą, tada patraukite
peilį  į  viršų ir  link savęs,  kad paruoštumėte jį  kitam pjūviui.  Judinkite peilį taip, lyg pjautumėte medieną rankiniu
pjūklu: paspauskite jį į priekį ir žemyn, tada atgal. Kadangi  SUNCRAFT peiliai yra aštrūs kaip skustuvo ašmenys, šie
veiksmai neturėtų pareikalau  daug pastangų. Nepamirškite bū  visuomet a dūs ir nelaiky  pirštų ar  peilio ašmenų.

DĖMESIO! Šių peilių negalima plau  indaplovėje.


