
Gebruiksaanwijzing BK Skills (NL)
Gefeliciteerd met de aankoop van uw BK Skills messen en/of messenblok. 
Om zo lang mogelijk van uw messen te genieten, zullen de volgende tips u zeker van pas komen.

•  De allerbeste messen blijven niet eeuwig scherp. Laat ze daarom minstens 1x per jaar 
   vakkundig slijpen. 
•  Scherp uw messen tussendoor met een aanzetstaal. Dit is niet bedoeld om het mes te slijpen, 
   maar om de snede op microscopisch niveau weer recht te zetten.
•  Het damasten santoku mes mag niet met een gewoon aanzetstaal worden gescherpt. 
   Hiervoor is het staal te hard. Een keramisch of gediamanteerd aanzetstaal mag wel gebruikt worden.
•  De BK Skills messen zijn van roestvast staal gemaakt. Dit houdt in dat het mes onder normale 
   omstandigheden niet roest. Plaats uw messen niet in de afwasmachine. Reinig ze na gebruik met warm   
   water en droog ze direct met een zachte doek.
•  Eventuele roestplekjes zijn makkelijk weg te poetsen met een zachte doek en een beetje vloeibaar 
   schuurmiddel.
•  Bij het gebruik van de messen, raden wij aan te snijden op een houten of kunststof snijplank. 
   Glas en keramiek is aanzienlijk harder dan staal en zal zelfs de beste messen snel bot maken.
•  Uw houten messenblok kunt u niet in de afwasmachine reinigen.
•  Het opbergen van messen verdient ook aandacht. Wanneer messen los in een keukenla liggen 
   zullen ze snel bot worden en is overigens gevaarlijk. Een (lade)messenblok, ook verkrijgbaar in de 
   range BK Skills, is ideaal omdat de messen niet tegen elkaar kunnen stoten en altijd paraat zijn. 

Garantie
De BK messen zijn met de grootst mogelijke zorg vervaardigd en nauwgezet gecontroleerd. 
De garantie dekt fabricagefouten en/of fouten in gebruikte grondstoffen. De garantie heeft een looptijd 
van twee jaar (alleen op vertoon van uw aankoopbewijs) en dekt geen schade die het gevolg is van foutief 
gebruik, onzorgvuldigheid in onderhoud of natuurlijke slijtage. Als uw product onvolkomenheden vertoont 
kunt u contact opnemen met uw BK Dealer.
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