
Multi-slijper 
 
Art.nr. 23292 
 
Inleiding: 
Snijgereedschap functioneert beter als het scherp is! Na een bepaalde moeten alle soorten van 
snijgereedschap worden geslepen. Wij willen graag de nieuwe multi-slijper introduceren. De snelste en 
eenvoudigste manier om alle soorten snijgereedschap veilig en zeker te slijpen, biedt u de multi slijper met 
de wolfraam-carbide slijpmessen. 
 
Gebruiksaanwijzing 
voor het slijpen van messen:  
Leg het mes met de scherpe kant naar boven (zie afb.) op de tafel of op 
een andere stabiele ondergrond. Houd het mes in de ene hand en de 
multi-slijper in de andere hand. Zet de met het ‘mes-symbool’ 
gemarkeerde slijpzijde op het te lijpen mes, en wel zo dat de multi-
slijper haaks op de snijkant staat (zie afb.). Schuif de multi-slijper met 
lichte druk met de duim in de richting van de mespunt. Herhaal deze beweging meerdere keren totdat het 
mes scherp genoeg is. Met de ‘meszijde’ van de multi-slijper kunnen ook bijlen, hakmessen, kapmessen, 
schoffels, schoppen, enz. worden geslepen. 
 
Gebruiksaanwijzing 
voor het slijpen van scharen:  
Net als het slijpen van messen, houdt u de schaar met de snijkant naar 
boven(zie afb.). De multi-slijper in de andere hand houden en de 
slijpzijde met het ‘schaarsymbool’ haaks op de snijkant zetten en dan 
in de richting van de punt met weinig druk slijpen. Herhaal dit proces 
meerdere malen en dat op beide schaarsnijkanten. Bij uitzonderlijk 
botte scharen moet u de multi-slijper vaker over de snijkant halen. 
Met de ‘schaarzijde’ kunt u nog allerlei andere soorten van huishoudscharen, heggenscharen, blikscharen, 
enz. slijpen. 
 
De flessenopener aan de multi-slijper wordt zoals iedere standaard opener gebruikt. 
 
Let op:  
Gebruik de multi-slijper alleen voor de hierboven beschreven handelingen. Slijp de scharen nooit met 
omgedraaide snijkanten. Voor het slijpen is slechts een lage druk nodig. Hoge druk kan uw multi-slijper 
onherstelbaar beschadigen. Ter bescherming van uw handen en vingers is de multi-slijper voorzien van een 
veiligheidsgreep. Wij adviseren u om het apparaat met zorg te gebruiken en buiten bereik van kinderen te 
houden. 
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