
MASTER CUT 

KASUTUSJUHEND

Hea klient,
Täname, et ostsite meie toote. 

Loo kiiresti ja lihtsalt professionaalse kvaliteediga pooke. Pookimistööriista poolt 
tehtud puhtad lõiked võimaldavad teil iga kord saavutada täiusliku sobivuse.

Käesolevas juhendis käsitletakse ohutusjuhiseid ja kasutusjuhiseid. Enne toote 
kasutamist lugege see kasutusjuhend põhjalikult läbi.

KARBIS ON:

1 X viljapuu kärpimistangid
2 X terad (V-lõikega Ω-lõikega)



TÄPSUSTUSED:

Materjal: süsinikteras, ABS ja alumiinium
Värv: Must
Lõika 5 mm kuni 1,2 cm läbimõõduga poogendeid
Trimmeri tera: 3mm paksusega

KAVANDATUD KASUTAMINE: 

Pookimine Trimmimine Viljapuud Aiatöö

HOIATUS 

- Hoida lastele kättesaamatus kohas, mitte kasutada kuiva või vana puidu 
korral.

- Terad on teravad, kasutage neid äärmiselt ettevaatlikult. 
- Kääride kasutamisel keskenduge ülesandele. Lõpetage kääride 

kasutamine, kui soovite üles vaadata. 
- Kääride kasutamisel lõigake kehast ja sõrmedest, kätest ja jalgadest 

suunaga eemale. 
- Kasutage kääre ainult ettenähtud eesmärgil. 



OSAD

1 Käärid
2 Lõiketera
3 Liugkinnitus (Turvalukk)
4 Noa hoidja
5 Vedru
6 Libisemisvastane 
käepide

HOIATUS: Toote kasutamise ajal on kaks liikuvat osa.

Olge ettevaatlik!

TERATÜÜBID



VAHETAGE TERA VÄLJA

Vajalikud tarvikud (ei kuulu komplekti); kruvikeeraja ja mutrivõti

1. Lõdvendage mutter mutrivõtmega (ei kuulu komplekti).

2. Kasutage kruvi eemaldamiseks kruvikeerajat (ei kuulu komplekti).

3. Lükake tera alus välja.

4. Eemaldage kulunud tera.

5. Paigaldage uus tera.

6. Kinnitage kruvi kruvikeerajaga.

7. Pingutage mutrit. Valmis kasutamiseks.



KUIDAS KASUTADA:

1.samm: Lõike tegemiseks hoidke emataime 
pookimisvahendis ja vajutage käepidet.  Korrake 
seda sammu doonortaimelt varre lõikamiseks. 
Hoolitsege selle eest, et emataime sisse oleks 
lõigatud soon. 

2.samm: Lükake doonorvars emataime soone 
sisse, sobitades lõikepinnad võimalikult täpselt 
kokku. Kui ema- ja doonortaim ei ole ühesuurused, 
sobitage ainult külgmised osad. 

3.samm: Asetage steriliseeriv materjal (ei kuulu 
komplekti) ümber ühenduskoha ja siduge teibiga 
(ei kuulu komplekti), steriliseeriv materjal kaitseb 
bakterite ja ilmastikutingimuste eest. 

4.samm: Kasutage oksakääri, et lõigata taimelt 
kasutuid oksi. 

Märkus: Nii tööriistale kinnitatud „V & U & Ω" 
terad kui ka kinnitamata terad ning nende otsad 
võivad lõigata. Ühte tera võib kasutada kahe eraldi 
terana, nii et kokku oleks teil kuus tera.

TÄHELEPANU; palun lõigake pookimisel oksi aeglaselt. Nuga ei sobi kõvade 
okstega puu lõikamiseks. 

Okste läbimõõdu piirang: Sobib viljapuu okste pookimiseks, mille läbimõõt on 5-
12 mm;




