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Zestaw 
do rzeźbienia 
w drewnie

Instrukcja użytkowaniapl



Drodzy Klienci!

Snycerstwo (rzeźbienie w drewnie) rozwija małą motorykę,
koncentrację oraz kreatywność. Państwa nowy zestaw do
rzeźbienia w drewnie zawiera wszystko, co potrzebne, by
rozpocząć pracę snycerza! Dołączyliśmy do niego również
drewniany klocek z narysowanym motywem do wyrzeźbienia.

Nóż snycerski przechowywany jest w doskonale dopaso -
wanym pokrowcu, który może być również noszony na
pasku. Dołączona osełka pozwala utrzymywać właściwą
ostrość ostrza.

Życzymy Państwu wiele radości i satysfakcji z użytkowania
tego zestawu do rzeźbienia w drewnie!

Zespół Tchibo
www.tchibo.pl/instrukcje

Wskazówki bezpieczeństwa

Należy dokładnie przeczytać wskazówki bezpieczeństwa
i używać produktu wyłącznie zgodnie z niniejszą instrukcją
obsługi, aby uniknąć niezamierzonych obrażeń ciała lub
 uszkodzeń sprzętu. Zachować instrukcję do późniejszego
wykorzystania. W razie zmiany właściciela produktu należy
przekazać również tę instrukcję.

Przeznaczenie

Produkt jest przeznaczony do rzeźbienia w drewnie. •

Produkt zaprojektowano do użytku prywatnego i nie nadaje•
się do zastosowań komercyjnych.
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NIEBEZPIECZEŃSTWO – zagrożenie dla dzieci

Produkt nie jest zabawką. Produkt należy przechowywać•
poza zasięgiem dzieci. Należy zapewnić dzieciom odpowiedni
nadzór, aby wykluczyć możliwość zabawy produktem.

Dzieciom wolno używać tego produktu wyłącznie pod•
 nadzorem dorosłych i tylko wtedy, gdy zostały uprzednio
poinstruowane w zakresie bezpiecznego posługiwania się
produktem i zrozumiały wynikające z tego zagrożenia.

Materiały opakowaniowe trzymać z dala od dzieci. •
Istnieje m.in. niebezpieczeństwo uduszenia!

OSTRZEŻENIE przed obrażeniami ciała

Ruchy noża podczas rzeźbienia powinny być zawsze•
 wykonywane w kierunku od ciała i od ręki trzymającej
 rzeźbiony przedmiot!

Nigdy nie kierować noża snycerskiego w stronę ludzi •
lub zwierząt.

Pracować starannie i w pełnej koncentracji! Nie używać noża•
snycerskiego w przypadku zmęczenia, złego samopoczucia
albo pod wpływem alkoholu lub leków. Przez brak koncen-
tracji i nieuwagę może szybko dojść do skaleczeń i innych
urazów.

Podczas rzeźbienia należy siedzieć. W żadnym razie nie•
wolno biegać z nożem.

Nigdy nie chwytać za ostrze noża.•

Należy regularnie sprawdzać ostrość noża i w razie potrzeby•
naostrzyć go. Tępe ostrze wymaga większego nakładu siły
podczas rzeźbienia. Poza tym ostrze może się wtedy łatwiej
obsunąć/ześlizgnąć.
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Widok całego zestawu (zakres dostawy)

drewniany klocek z narysowanym motywem

pokrowiec noża

uchwyt paska (z tyłu)

osełka

nóż snycerski

Podczas rzeźbienia w promieniu wyznaczonym długością •
ręki nie mogą przebywać żadne osoby.

Produkt należy zawsze przechowywać w dołączonym•
pokrowcu. Nóż snycerski musi być czysty i suchy, gdy 
jest wkładany do pokrowca. 

UWAGA – ryzyko szkód materialnych

Do czyszczenia nie należy używać szorujących lub żrących•
środków czyszczących ani twardych szczotek itp. 
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Porady dotyczące pierwszych 
prób rzeźbienia w drewnie

Aby przyzwyczaić się do pracy z nożem snycerskim, można•
najpierw poćwiczyć np. na kawałku mydła.

Jeśli chodzi o pierwsze „prawdziwe rzeźbienie w drewnie“,•
to należy zacząć od prostych kształtów i przedmiotów.
Dobrymi propozycjami będą tu np. łyżka kuchenna czy
 rozcinacz do listów. 

Ważne jest, aby rzeźbić w miękkim drewnie. Twarde •
drewno nie nadaje się dla początkujących snycerzy i może
prowadzić do skaleczeń lub innych urazów, ponieważ nóż
snycerski może się z takiego drewna łatwo ześlizgnąć.
Dobrze nadaje się przykładowo drewno sosnowe. 

Szczególnie udane rękodzieła można po wyrzeźbieniu•
wygładzić drobnym papierem ściernym. 

Na koniec można zabezpieczyć wyrzeźbiony przedmiot,•
pokrywając go odpowiednim środkiem do pielęgnacji
drewna (olejem, woskiem).

Aby wyrzeźbić jakąś figurę z drewnianego klocka, należy•
najpierw naszkicować jej obrys na drewnie, a następnie
usunąć nadmiarowy materiał wokół obrysu. 

      Do zgrubnego wycięcia obrysu figury zaleca się użycie wy -
rzynarki lub podobnego urządzenia. Należy przy tym ko nie -
cznie przestrzegać instrukcji obsługi używanej wyrzynarki.

OSTRZEŻENIE – niebezpieczeństwo odniesienia
obrażeń ciała 

Ruchy noża podczas rzeźbienia powinny być •
zawsze wykonywane w kierunku od ciała i od 
ręki trzymającej rzeźbiony przedmiot!



Ostrzenie noża

Na powierzchni roboczej położyć antypoślizgową podkład -1.
kę, aby zabezpieczyć tę powierzchnię przed zarysowaniem
i uniknąć ślizgania (przesuwania) się osełki podczas
ostrzenia noża. Jeżeli osełka mimo to ślizga się (ulega
przesuwaniu), należy ją unieruchomić (zamocować).

Włożyć osełkę na ok. 15 minut do wody. Jeśli nie unoszą się2.
już żadne pęcherzyki powietrza, osełka jest wystarczająco
nawodniona.

Umieścić osełkę na antypoślizgowej podkładce wąską3.
stroną do siebie.

OSTRZEŻENIE – niebezpieczeństwo odniesienia
obrażeń ciała 

Należy regularnie sprawdzać ostrość noża i w razie•
potrzeby naostrzyć go. Tępe ostrze wymaga więk-
szego nakładu siły podczas rzeźbienia. Poza tym
ostrze może się wtedy łatwiej obsunąć/ześlizgnąć.
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      Następnie należy stopniowo wykrawać krawędzie nożem
snycerskim do momentu, aż powstanie trójwymiarowa
figura.

      Na ilustracjach pokazano przykład tego, jak można postę-
pować w przypadku rzeźbienia dołączonego motywu.
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Najpierw wziąć nóż w prawą rękę, a następnie położyć4.
kciuk i palec wskazujący lewej ręki na ostrzu noża,
 wywierając lekki nacisk.

5.

Przyłożyć ostrze noża pod kątem 15-20° zgodnie z rysun-
kiem do osełki. 

Powoli, równomiernie i z lekkim naciskiem przesuwać6.
ostrze zawsze tylko do przodu po osełce do momentu, 
aż na ostrzu utworzy się wyczuwalny zadzior.

      Ponieważ ostrze jest zaokrąglone,
należy stopniowo zmieniać pozycję
noża, tak aby naostrzyć wszystkie
strefy ostrza.

Następnie przesunąć ostrze do siebie. Postępować przy7.
tym bardzo ostrożne, aby się nie skaleczyć.

Odwrócić nóż i wziąć go w lewą rękę, aby w taki sam8.
sposób przeszlifować na osełce drugą stronę ostrza.

Powtórzyć punkty od 4 do 8 z jeszcze mniejszym naciskiem.9.

Przesunąć ostrzem po skórzanym pasku, aby usunąć10.
powstały w wyniku ostrzenia zadzior.

45°

15°-20°
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Czyszczenie

Nie należy pozostawiać noża snycerskiego z przywierającymi
do ostrza resztkami drewna. Po każdym użyciu należy
dokładnie wyczyścić nóż. Wytrzeć ostrze do czysta wilgotną
ściereczką, a następnie starannie osuszyć suchą szmatką.

Nóż nie nadaje się do mycia w zmywarce do naczyń.

Nie należy też pozostawiać go w wodzie, ponieważ dojdzie
wówczas do spęcznienia drewnianej rękojeści.

Usuwanie odpadów

Produkt oraz jego opakowanie zawierają wartościowe mate-
riały, które nadają się do ponownego wykorzystania. Ponowne
przetwarzanie odpadów powoduje zmniejszenie ich ilości 
i przyczynia się do ochrony środowiska naturalnego.

Opakowanie należy usunąć zgodnie z zasadami segregacji
odpadów. Należy wykorzystać lokalne możliwości oddzielnego
zbierania papieru, tektury oraz opakowań lekkich.

Usunąć produkt zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepi-
sami. Informacji na ten temat udziela administracja samorzą-
dowa.

Made exclusively for:       Tchibo GmbH, Überseering 18,
22297 Hamburg, Germany
www.tchibo.pl

W ramach doskonalenia produktu zastrzegamy sobie prawo 
do wprowadzania zmian w jego konstrukcji i wyglądzie.


