
MASTER CUT 

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ

Αγαπητέ πελάτη,
Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε το προϊόν μας. 

Δημιουργήστε γρήγορα και εύκολα μοσχεύματα επαγγελματικής ποιότητας. Τα 
καθαρά κοψίματα που γίνονται από το εργαλείο μοσχεύματος σάς δίνουν τη 

δυνατότητα να έχετε την τέλεια εφαρμογή κάθε φορά.

Αυτό το εγχειρίδιο αναφέρεται στις οδηγίες ασφαλείας και στις οδηγίες 
λειτουργίας. Διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο προτού χρησιμοποιήσετε 

το προϊόν.



Η ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:

1 X Κλαδευτήρι οπωροφόρων δέντρων
3 X λεπίδες (κοπή V, κοπή U και κοπή Ω)

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

Υλικό: ανθρακοχάλυβας, ABS και αλουμίνιο
Χρώμα: Μαύρο
Κόψτε τα μοσχευμένα φυτά από διάμετρο 5 mm έως 1,2 cm
Λεπίδα κοπής: Πάχος 3 mm

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ: 

Για μοσχεύματα Για κλάδεμα Για οπωρώνες Για κηπουρική

ΠΡΟΣΟΧΗ 

- Κρατήστε το μακριά από παιδιά, μην το χρησιμοποιείτε σε ξερό ή σκληρό 
ξύλο

- Οι λεπίδες είναι αιχμηρές, χρησιμοποιήστε το εργαλείο με εξαιρετική 
προσοχή. 

- Συγκεντρωθείτε στην εργασία όταν χρησιμοποιείτε το ψαλίδι. Σταματήστε 
να χρησιμοποιείτε το ψαλίδι αν θέλετε να κοιτάξετε αλλού. 

- Όταν χρησιμοποιείτε το ψαλίδι, κόψτε την κατεύθυνση μακριά από το σώμα 
και τα δάχτυλά σας, τα χέρια, και τα πόδια. 

- Χρησιμοποιείτε το ψαλίδι μόνο για τον σκοπό για τον οποίο προορίζεται. 



ΜΕΡΗ

1 Ψαλίδι
2 Λεπίδα
3 Συρόμενος 
σύνδεσμος (κλείδωμα 
ασφαλείας)
4 Βάση λεπίδας
5 ελατήριο
6 Αντιολισθητική λαβή

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Δύο κινούμενα μέρη κατά τη λειτουργία.

Προσοχή!

ΤΥΠΟΣ ΛΕΠΙΔΩΝ



ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΉΣΤΕ ΤΗ ΛΕΠΙΔΑ

Απαιτούνται εργαλεία (δεν περιλαμβάνονται): κατσαβίδι και κλειδί

1. Χαλαρώστε το παξιμάδι με ένα κλειδί (δεν περιλαμβάνεται).

2. Χρησιμοποιήστε ένα κατσαβίδι (δεν περιλαμβάνεται) για να αφαιρέσετε 
τη βίδα.

3. Σύρετε το στήριγμα της λεπίδας προς τα έξω.

4. Αφαιρέστε τη φθαρμένη λεπίδα.

5. Εισαγάγετε νέα λεπίδα στο στήριγμα.

6. Σφίξτε τη βίδα με ένα κατσαβίδι.

7. Σφίξτε το παξιμάδι. Έτοιμο για χρήση.



ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ:

Βήμα 1: Κρατήστε το κλαδί μοσχεύματος στο 
εργαλείο και πιέστε τη λαβή για να κόψετε.  
Επαναλάβετε αυτό το βήμα για να κόψετε το 
στέλεχος από το φυτό-δότη. Προσέξτε να κόψετε 
σωστά στο φυτό στην αυλάκωση. 

Βήμα 2: Σύρετε το στέλεχος του φυτού-δότη στην 
αυλάκωση του φυτού-στόχου, ταιριάζοντας τις 
κομμένες επιφάνειες όσο το δυνατόν καλύτερα. 
Εάν το φυτό-δότη και το φυτό-στόχος δεν έχουν 
το ίδιο μέγεθος, ταιριάξτε μόνο στο πλάι. 

Βήμα 3: Τοποθετήστε το αποστειρωτικό υλικό 
(δεν περιλαμβάνεται) γύρω από τον σύνδεσμο και 
συνδέστε το με ταινία (δεν περιλαμβάνεται), το 
αποστειρωτικό υλικό προστατεύει από βακτήρια 
και καιρικές συνθήκες. 

Βήμα 4: Χρησιμοποιήστε το κλαδευτήρι για να 
κόψετε άχρηστα κλαδιά από το φυτό. 

Σημείωση: Το εργαλείο μοσχεύματος με τη 
λεπίδα "V & U & Ω" και το άκρο της λεπίδας 
μπορούν να κόψουν. Το ένα κομμάτι λεπίδας 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως λεπίδα δύο 
τεμαχίων, έτσι θα έχετε συνολικά έξι κομμάτια 
λεπίδας.

ΠΡΟΣΟΧΗ: κόψτε τα κλαδιά αργά όταν τα μοσχεύετε. Το μαχαίρι δεν είναι 
κατάλληλο για δέντρα με σκληρά κλαδιά. 

Όριο διαμέτρου κλαδιών: Είναι κατάλληλο για μόσχευμα κλαδιών οπωροφόρων 
δέντρων με διάμετρο μεταξύ 5 και 12 mm.




