
НОЖІ ZERO TOLERANCE 
 
Режим відкривання, режим перенесення і функція блокування леза 
 Для відкривання правою або лівою рукою використовується кнопка під 

великий палець або режим відкривання вказівним пальцем за допомогою 
технології полегшення відкривання SpeedSafe Assisted-Opening Technology: 

1. Взяти ніж зручно у руку таким чином, щоб кнопка під великий палець 
опинилася під відповідним пальцем, а якщо ніж буде відкриватися 
великим пальцем, то щоб цей палець ліг на передню частину 
пристосування Index-Open.  

 
2. Натиснути великим пальцем на кнопку або вказівним пальцем на 

пристосування Index-Open (якщо використовується кнопка під великий 
палець, лезо саме відкривається без допоміжного зусилля).  

 
Після початку руху леза спрацьовує торсіонна технологія, яка забезпечує 
рівний вихід леза з ручки із фіксацією у кінцевому положенні. При 
відкриванні обов’язкового тримати пальці і особливо великий палець на 
ручці, а не на лезі. Це дуже важливо при відкриванні однією рукою.  
 

Закривання ножа (як показано на малюнку справа): 
1. Правою рукою притиснути вліво фіксаційний вкладиш або пристрій 

фіксації на корпусі. Це розблокує лезо.  
 

2. Захопити лезо пальцями лівої руки і без зайвого зусилля повернути його 
у ручку у повністю закрите положення.  

 
Правильний спосіб переносу: 
Щоб забезпечити безпечне перенесення ножа у гарантовано закритому 
положенні, ніж кладуть у кишеню таким чином, щоб затискувач виступав зовні, 
як показано на малюнку. 
 
Ручки моделей 0301, 0302, 0400 та 0400ST мають по два отвори, що дає 
можливість кріпити затискувач у положенні верхівкою догори або внизу.  
 
Примітка: Затискувач кишені знімається.    
 

 
 
 

 
 



ГОСТРІННЯ ПРЯМИХ ЛЕЗ 
 
Дуже важливо у процесі гостріння ножів тримати леза під правильним кутом, який дорівнює 18-220  
 
Поставити лезо навпроти точила Ultra-Tek або гострильної сталі під оригінальним кутом 
гостріння 18° … 22°.  
 
Починаючи з основи леза і верхівки точила потягнути лезо вниз і на себе вздовж верхівки 
точила із незначним дуговим скривленням, як показано на малюнку.  
 
Аналогічну операцію повторити у нижній частині точила як показано на малюнку. Таким 
чином, верхня частина леза буде загострена.  
 
Повторити ці рухи «уверх і вниз» приблизно три-чотири рази. Це повністю загострить 
Ваш якісний ніж ZT.  
 
ДОГЛЯД І ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ 
Компанія KAI USA Ltd. леза своїх ножів виготовляє з високоякісної сталі. Однак, будь-яка 
високоякісна сталь має високий вміст вуглецю, тому без правильного догляду така сталь 
може ржавіти. Перед зберіганням ножа досить нанести тонкий шар мастила на лезо і в 
шарнірний механізм. За допомогою такого простого догляду Ваш ніж ZT бездоганно 
прослужить багато, багато років.  
 
ЗАЯВА ПРО ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ  
Ножі Zero Tolerance Knives призначені і продаються виключно для легітимних військових 
і правозахисних структур. Придбання, застосування і володіння такими ножами 
регулюється широкою множиною місцевих законів і регуляторних актів. Певні типи 
ножів, форми і ширина лез можуть бути забороненими в тій чи іншій країни чи місцевості. 
В світлі останніх подій стосовно національної безпеки ножі заборонено проносити до 
державних установ або будівель (наприклад, суди, федеральні органи, національні 
пам’ятники і аеропорти). Офіційні державні службовці можуть віднести такий ніж до 
категорії «зброя» із відповідними законодавчими наслідками. Внаслідок складності та 
постійних змін цих законів і регуляторних актів KAI USA Ltd. не в змозі врахувати всі 
обмеження тієї чи іншої території, де протають наші ножі. Тому саме на покупця лягає 
відповідальність за вивчення і забезпечення виконання всіх застосовних законів і 
регуляторних актів, які діють на тій чи іншій місцевості. Ви як власник ножа, а не KAI 
USA Ltd., Zero Tolerance Knives будете нести повну відповідальність за всіма позовами 
внаслідок порушення цих законів або регуляторних актів.  
 
УВАГА! Цей ніж дуже гострий, тому користуватися необхідно вкрай обережно і 
уважно. Використання цього ножа не для різання вважається неправильним 
застосуванням і анулює гарантію на нього.  
 
 


