
MASTER CUT 

РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА

Уважаеми клиенти,
Благодарим Ви, че закупихте нашия продукт. 

Бързо и лесно правете качествени и професионални присадки. С инструмента 
за присаждане правите изчистени и точни разрези, като така постигате 

перфектно прилягане всеки път.

Това ръководство се отнася до указанията за безопасност и инструкциите за 
експлоатация. Моля, прегледайте го внимателно преди да започнете 

употребата на този продукт.



ОПАКОВКАТА СЪДЪРЖА:

1 X ножица за подрязване на овошки
3 Х остриета (V-образен, U-образен и Ω-образен тип)

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Материал: въглеродна стомана, ABS пластмаса и алуминий
Цвят: черен
Рязане на издънки за присаждане с диаметър от 5 до 12 мм
Острие на ножицата: 3 мм дебелина

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ: 

Присаждане Подрязване Овощарство Градинарство

БЪДЕТЕ ПРЕДПАЗЛИВИ 

- Съхранявайте на място, недостъпно за деца. Не използвайте върху суха, 
стара или твърда дървесина.

- Ножиците са остри, използвайте ги изключително внимателно. 
- Работете съсредоточено, докато използвате ножиците. Спрете да 

използвате инструмента, когато искате да погледнете нагоре. 
- Когато използвате ножиците, режете по посока навън от тялото и 

пръстите, ръцете и краката. 
- Използвайте ножиците само по предназначението им за рязане. 



ЧАСТИ

1 Ножица
2 Острие
3 Плъзгаща 
закопчалка (защитна 
ключалка)
4 Държач на острието
5 Пружина
6 Противоплъзгаща 
дръжка

ВНИМАНИЕ: Две движещи се части по време на работа.

Бъдете внимателни!

ТИПОВЕ ОСТРИЕТА



СМЯНА НА ОСТРИЕТО

Необходими инструменти (не са включени): отвертка и гаечен 
ключ

1. Разхлабете гайката с ключ (не е включен).

2. Използвайте отвертка (не е включена), за да отстраните винта.

3. Плъзнете поставката на острието навън.

4. Отстранете износеното острие.

5. Поставете ново острие в поставката.

6. Оправете винта с отвертка.

7. Затегнете гайката. Готов за употреба.



НАЧИН НА УПОТРЕБА:

Стъпка 1: Задръжте посадъчния материал в 
инструмента за присаждане и стиснете 
дръжката, за да направите разреза.  Повторете 
тази стъпка, за да отрежете материала от 
растението донор. Уверете се, че сте направили 
разрез в стъблото за присаждане. 

Стъпка 2: Плъзнете донорното стъбло в жлеба 
на стъблото за присаждане, като внимавате да 
напаснете срязаните повърхности възможно 
най-добре. Ако двете растения не са еднакви 
по размер, поставете донорното стъбло в 

страни. 

Стъпка 3: Поставете стерилизиращ материал
(не е включен) около мястото и свържете с 
лента (не е включена). Стерилизиращият 
материал ще предпази от бактерии и 
атмосферни условия. 

Стъпка 4: Използвайте ножицата за 
отстраняване на ненужни клони от растението. 

Бележка: Остриетата тип „V“, „U“ и „Ω“ и краят 
на самото острие могат да режат. Едно острие 
може да се използва като острие от две части, 
така че имате общо шест остриета.



ВНИМАНИЕ: Моля, режете клоните бавно по време на присаждане. 
Инструментът не е подходящ за дървета с твърди клони. 

Максимален диаметър на клоните: Инструментът е подходящ за 
присаждане на клони на овошки с диаметър между 5 и 12 мм.




