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HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH!

Sie haben sich für ein hochwertiges Qualitätsprodukt der
Marke F. Dick entschieden. Mit dem Erwerb dieses Werkzeuges möchten wir uns sehr herzlich für das von Ihnen entgegengebrachte Vertrauen in uns und unsere Erzeugnisse
bedanken. Unsere Produkte entstehen in traditioneller Herstellungsweise unter Einsatz modernster Technologien und stehen
für dauerhafte Qualität und Langlebigkeit. Ihnen garantiert es
präzises Arbeiten und vor allen Dingen
VIEL SPASS BEIM KOCHEN!

GARANTIE

F. Dick-Produkte zeichnen sich durch außergewöhnliches Design, durchdachte Funktion und
höchste Qualität aus. Im Stammhaus in Deizisau arbeiten 180 Mitarbeiter daran, die selbst
auferlegten, hohen Qualitätsansprüche zu erfüllen und zu garantieren. Nur in einem einwandfreien Zustand verlassen die Produkte unsere Fabrik.
Material- oder Verarbeitungsfehler werden
lebenslang kostenlos repariert oder ersetzt.
Normale Abnutzung oder falsche Behandlung sind von dieser
Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen.


F. DICK MESSERSERIEN IM ÜBERBLICK

MATERIALZUSAMMENSETZUNGEN
SERIE

1778
1893
1905
Premier WORLDCHEFS
Premier Plus
Red Spirit
ActiveCut
Superior
ProDynamic

STAHLBEZEICHNUNG
Double X VG12
VG 10-33
X50CrMoV15
X50CrMoV15
X50CrMoV15
X55CrMo14
X30Cr13
X55CrMo14
X55CrMo14

GRIFFMATERIAL
deutsches Pflaumenholz
PA (Polyamid)
POM (Polyoxymethylen)
PC (Polycarbonat)
POM (Polyoxymethylen)
PP/TPE
PPO (Polyphenylenoxid)
POM (Polyoxymethylen)
PP (Polypropylen)

HÄRTE HRC
61°
61°
56°
56°
56°
56°
54°
56°
56°

SCHÄRFEN UND WETZEN
Der Wetzstahl
Ziehen Sie mehrmals die Klinge abwechselnd links
und rechts über die ganze Länge des Wetzstahls.
Wichtig gleichmäßige Anzahl auf beiden Seiten.
Klinge im Winkel von 15° - 20° führen.
15° - 20°

RAPID STEEL ACTION (Wetzstahlersatz)

Das Messer mit leichtem Druck bogenförmig und
zügig durch den Mittelspalt des Schärfgeräts
ziehen. Mehrmals wiederholen. Einfaches, sicheres
Durchziehen führt zur optimalen Schneide.

Der Abziehstein (Asiatische Alternative)
Abziehstein vor dem Benutzen 5 – 10 min. wässern. Während des Schleifens muss der Stein immer mit
Wasser benetzt sein. Mit der gröberen orangefarbigen Seite beginnen. Klinge von der Spitze mit leichtem
Druck, mit einem Winkel von 15° über die gesamte Fläche des Steins ziehen. Mehrmals wiederholen. Anschließend wiederholen Sie diesen Vorgang auf der feineren weißen Steinseite. Das Ergebnis ist
eine sehr feine scharfe Schneide.

15°

SCHÄRFEN WIE DIE PROFIS – SCHÄRFMASCHINE RS-150 DUO

Nach häufiger Anwendung des Wetzstahls oder Alternativen wird der
Schneidenwinkel mit jedem Vorgang größer, also stumpfer. Dann ist das Stadium erreicht, wo ein Nachschleifen und Abziehen auf geeigneten Schärfmaschinen erforderlich ist. Friedr. Dick bietet ein umfangreiches Sortiment an
Schleif- und Abziehmaschinen an. Entscheidend für die Schärfe sind der
richtige Schleif-Abzugswinkel. Wir empfehlen zum Nachschleifen von Kochmessern die Schärfmaschine RS-150 Duo. Der optimale Schleifwinkel ist bereits ab
Werk fix eingestellt. Durch einfaches Durchziehen erreichen Sie Schärfe in Sekunden. Endgültiges Abziehen der Messer an den Abziehscheiben erzeugen eine sehr glatte Schneide.
Eine hohe Standzeit der Schneide ist dadurch sichergestellt. Die Messer können über einen
längeren Zeitraum scharfgehalten werden.

CONGRATULATIONS!

You have decided on a high-quality product from the F. Dick
brand. On your procurement of this tool, we would like to
thank you most kindly for the trust you have placed in us and
our products. Our articles are manufactured using traditional
methods with the aid of state of the art technologies, and
stand for long-lasting quality and durability. This guarantees
you high-precision work, and above all
LOTS OF ENJOYMENT WHEN COOKING!

WARRANTY

F. Dick products are characterised by their exceptional design, well-conceived function
and maximum quality. At our headquarters in Deizisau, 180 employees work to fulfil and
guarantee our high self-determined quality standards. Our products only leave our manufactory in perfect condition.
Material or processing defects will be repaired
or replaced free of charge.
This warranty extends across the entire lifetime of the product. Normal wear
or incorrect treatment shall be excluded from this warranty and guarantee.

F. DICK – AN OVERVIEW OF OUR KNIFE SERIES

MATERIAL COMPOSITIONS
SERIES

1778
1893
1905
Premier WORLDCHEFS
Premier Plus
Red Spirit
ActiveCut
Superior
ProDynamic

STEEL DESIGNATION
Double X VG12
VG 10-33
X50CrMoV15
X50CrMoV15
X50CrMoV15
X55CrMo14
X30Cr13
X55CrMo14
X55CrMo14

HANDLE MATERIAL
German plum tree wood
PA (Polyamide)
POM (Polyoxymethylene)
PC (Polycarbonate)
POM (Polyoxymethylene)
PP/TPE
PPO (Polyphenylene oxide)
POM (Polyoxymethylene)
PP (Polypropylene)

HARDNESS HRC
61°
61°
56°
56°
56°
56°
54°
56°
56°

SHARPENING AND WHETTING
The sharpening steel
Draw the blade repeatedly alternately on the left
and right-hand sides across the entire length of the
sharpening steel. Important – conduct the process
for the same number of times on each side. Guide
the blade at an angle of 15° - 20°.
15° - 20°

RAPID STEEL ACTION (sharpening device)

Draw the knife, applying slight pressure, through
the centre gap of the sharpening tool. Repeat
several times. Simple, safe drawing through of the
blade leads to an optimum cutting edge.

The whetting stone (Asian alternative)
Soak the whetstone in water for approximately 5 – 10 minutes prior to use. During sharpening, the stone
must always be wetted with water. Start with the coarser, orange-coloured side. Draw the blade from the
tip, applying slight pressure, at an angle of 15° across the entire surface of the stone. Repeat several
times. Then repeat this process on the finer, white-coloured side of the stone. The result is a very finely
sharpened cutting edge.

15°

SHARPENING LIKE THE PROFESSIONALS – THE SHARPENING MACHINE RS-150 DUO

After frequent application of the sharpening steel or alternatives, the cutting angle will become larger, i.e. the blade will become blunter. Finally the stage is
reached at which re-sharpening and honing on a suitable sharpening machine
is necessary. Friedr. Dick provides a comprehensive assortment of grinding and
honing machines. Decisively important for the sharpness of a blade is the
correct grinding-honing angle. For re-grinding cooking knives, we recommend
the sharpening machine RS-150 Duo. The optimum grinding angle is permanently
set at the factory. By simply drawing your knife through it, you will achieve a sharp blade within
seconds. Honing the blade on a honing wheel then generates an extremely smooth cutting
edge. This guarantees a long knife lifetime. It can then be kept sharp over a prolonged period
of time.

BLAHOPŘEJEME!

Vybrali jste si prvotřídní produkt značky F. Dick. Rádi bychom
Vám tímto poděkovali za důvěru v nás a naše výrobky, kterou
jste svým nákupem projevili. Naše výrobky jsou vyráběny pomocí
tradičních metod za použití nejmodernější technologie.
Výrobky F. Dick jsou synonymem kvality a dlouhé životnosti
a zaručí Vám vysokou přesnost práce a především:
SPOUSTU RADOSTI Z VAŘENÍ!

ZÁRUKA

Výrobky F. Dick vynikají svým jedinečným designem, promyšlenou funkčností a maximální
kvalitou. V naší centrále v Deizisau pracuje 180 zaměstnanců na tom, abychom dostáli závazkům
vysokých standardů, které jsme si sami předsevzali. Výrobky opouští továrnu pouze v naprosto
perfektním stavu.
Vady materiálu nebo zpracování budou zdarma opraveny
nebo nahrazeny po celou dobu životnosti výrobku.

Na běžné opotřebení a poškození vinou nesprávného používání se
tato záruka nevztahuje.

PŘEHLED SÉRIÍ F. DICK

SLOŽENÍ MATERIÁLU
SÉRIE

OZNAČENÍ OCELI

MATERIÁL RUKOJETI

TVRDOST HRC

1778
1893
1905
Premier WORLDCHEFS
Premier Plus
Red Spirit
ActiveCut
Superior
ProDynamic

Double X VG12
VG 10-33
X50CrMoV15
X50CrMoV15
X50CrMoV15
X55CrMo14
X30Cr13
X55CrMo14
X55CrMo14

Dřevo německé švestky
PA (polyamid)
POM (polyoxymetylén)
PC (polykarbonát)
POM (polyoxymetylén)
PP/TPE
PPO (polyfenylenoxid)
POM (polyoxymetylén)
PP (polypropylen)

61°
61°
56°
56°
56°
56°
54°
56°
56°

OSTŘENÍ
Ocílka
Táhněte čepel střídavě zleva a zprava po celé délce
ocílky. Je důležité, aby byl počet tahů na každé
straně stejný. Čepel veďte pod úhlem 15º až 20º.

15° - 20°

RAPID STEEL ACTION (ostřič)

Jemným tlakem protáhněte nůž skrz střed ostřiče.
Několikrát opakujte. Jednoduchými a bezpečnými tahy
dosáhnete optimálního ostří.

Brusný kámen (asijský způsob)
Kámen na 5 až 10 min před použitím namočte. Při broušení musí být kámen vždy zvlhčený vodou. Začněte na
oranžové hrubší straně. Lehkým tlakem táhněte čepel pod úhlem 15 º od špičky přes celý povrch kamene.
Několikrát opakujte. Následně opakujte tento postup na bílé jemnější straně kamene. Výsledkem bude
perfektně nabroušené ostří.

15°

BROUŠENÍ JAKO OD PROFESIONÁLŮ – BRUSKA RS – 150 DUO

Při častém používání ocílky či dalších alternativ ostření se úhel řezu zvětšuje, ostří se
tupí. Pak je nutné nůž přebrousit a obtáhnout na vhodné brusce.
Friedr. Dick nabízí široké spektrum brusek. Rozhodující pro ostrost čepele je
správný úhel broušení. Pro přebroušení kuchařských nožů doporučujeme
brusku RS-150 Duo. Optimální úhel je trvale nastaven již při výrobě.
Pouhým protažením nože během vteřin získáte ostrou čepel. Obtáhnutím nože na
obtahovacím kotouči dosáhnete maximálně hladkého ostří. Takto je zaručena dlouhá životnost
ostří. Nože tak vydrží dlouho ostré.

PÉČE A ČIŠTĚNÍ
POUŽÍVEJTE POUZE KE KRÁJENÍ
POUŽÍVEJTE DŘEVĚNÁ NEBO
PLASTOVÁ PRKÉNKA
MYJTE V RUCE
SKLADUJTE VE STOJANU NEBO
MAGNETICKÉM DRŽÁKU
POUŽÍVEJTE OCHRANNÉ KRYTKY ČEPELE

Správná péče o nůž je zárukou
dlouhé životnosti a potěšení z
vaření. Věnujte pozornost našim
doporučením – Váš nový
oblíbený nůž Vám bude po léta
vděčný!

w
 ww.dick.de
w
 ww.facebook.com / Friedr.Dick
w
 ww.youtube.com / FriedrDick
w
 ww.dick-fanshop.de

Friedr. Dick GmbH & Co. KG
Postfach 1173 . D -73777 Deizisau, Německo
Tel. + 49 7153 817-0 . Fax + 49 7153
817-219 www.dick.de . mail@dick.de
www.facebook.com / Friedr.Dick

