
 
NAVODILA ZA UPORABO 

DA BO VAŠ NOŽ KAI SHUN ŠE DOLGO NEPOŠKODOVAN IN 

OSTER, UPOŠTEVAJTE NASLEDNJA NAVODILA:  

1. Noža ne odvrzite iz rok, saj nož utegne priti v stik s trdimi 

predmeti v kuhinji, utegne pasti tudi z ravne površine ter se 

pri tem lažje ali tudi nepopravljivo poškodovati ter vas pri 

tem celo težje raniti. 

2. Noži KAI Shun so uravnoteženi, lahki in so podaljšek roke 

mojstra kuhanja. Zato po uporabi nože obvezno pomijte in 

obrišite (z blagim sredstvom za pomivanje posode ali le z 

vodo), enako kakor počnete s svojimi rokami. V nasprotnem 

primeru bodo snovi z nizkim pH, kakor na primer limonska 

kislina, kivi, sol, sredstva za dezinfekcijo izzvala oksidacijo in 

korozijo, tako na vseh jeklenih izdelkih industrije nožev 

kakor tudi na vašem nožu KAI Shun. Kolikor noža ne 

pomijete in se ostanki umazanije strdijo se posledično 

poslabša reznost noža in sam nož težje deluje. 

3. Kot podlago za rezanje uporabljajte nevtralne deske. V 

prodajalnah LONCI&POKLOPCI by Bajde kupite lesene, 

plastične ali silikonske deske, kjer jamčimo, da omenjeni 

materiali v svoji sestavi nimajo trdih celic mikroskopske 

velikosti ter ne vsebujejo barvil, ki otopijo nož in otežujejo 

delo z njim. Podlage za rezanje ne pomivajte z abrazivnimi 

sredstvi, ki bi utegnila ostati v sledeh na rezalni površini. 

4. Svojega noža ne odlagajte v predal skupaj z ostalim 

priborom.  Nož pri odpiranju in zapiranju predala prihaja v 

stik s priborom in zato otopi.  Nož naj bo zapakiran v tulcu iz 

mehkega materiala, v magnetni KAI Shun zaščitni preobleki 

ali v torbi za nože. Noža Kai Shun v nobenem primeru ne 

pomivajte v stroju za pomivanje posode, ki povzroči 

neizbežne poškodbe.  

5. Nožev sami ne brusite, če za brušenje nimate adekvatnih 

orodij - abrazivov in če niste o brušenju ustrezno poučeni. 

KAI Shun nožev ne »štrajhajte« na »štrajherju«, saj so noži 

trdi in jih na ta način le poškodujete. 

OPOZORILO: pri ostrenju se je možno resneje poškodovati. 

Za nože KAI Shun ne kupujte univerzalnih brusil za nože. Vsi 

japonski noži so ročno narejeni v manufakturah, zato je 

vsak nož unikaten izdelek. KaiShun noži se ostrijo ročno, s 

posebnim mojstrskim pristopom. Poleg tega, univerzalna 

brusila redko kdaj spremljajo sekundarni kot – geometrijo 

kota in rezno nit in so glede tega popolnoma nekoristni. V 

primeru nakupa se posvetujte z mojstrom ostrenja nožev. 

6. Noža med rezanjem in sekljanjem ne obračajte/sukajte s 

pretirano silo (torzijska obremenitev). Noži imajo relativno  

nizko toleranco na plastično deformacijo, zato utegne priti 

do poškodb noža. 

7. Z vašim nožem nikakor ne režite mesne pečenke s 

temperaturo večjo od 200°C. Noža ne dajajte v vrelo vodo – 

dokler voda vre in ima temperaturo nad 200°C, pri tej 

temperaturi jeklo popusti trdnost, katero je zadobilo pri 

procesu kaljenja in nož bo trajno uničen. 

8. Strogo se izogibajte rezanja kosti kakor tudi rezanja 

katere koli vrste kruha. Tako kosti kakor kruh nož otopijo in 

poškodujejo.  

9. Ob upoštevanju predhodno navedenih postavk ima nož 

10-letno garancijo/jamstvo. 

V primeru kakršnih koli poškodb nož forenzično 

pregledamo in tako ugotovimo realno stanje 

dejstev. 

Na podlagi izkušenj, tehnologije in poznavanja 

dejstev jekla V-gold-10 DAMASK 32 KAI Shun ter 

po rezultatih preiskave garancijo/jamstvo 

priznamo ali pa je ne priznamo. 


