
MASTER CUT 

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

Gerbiamas kliente,
Dėkojame, kad įsigijote mūsų gaminį. 

Greitai, lengvai ir profesionaliai skiepykite medžius. Tiksliais skiepijimo įrankio 
pjūviais kiekvieną kartą idealiai sutaikysite šakeles.

Šioje instrukcijoje pateikiami saugos nurodymai ir naudojimo instrukcijos. Prieš 
naudodami šį gaminį, atidžiai perskaitykite šią instrukciją.

PAKUOTĖJE YRA:

1 X Vaismedžių genėtuvas
2 X Peiliai (V formos ir Ω formos)



SPECIFIKACIJOS:

Medžiaga: anglinis plienas, ABS ir aliuminis
Spalva: Juoda
Skiepijamiems sodinukams, kurių skersmuo nuo 5 mm iki 1,2 cm, įpjauti
Pjovimo ašmenys: 3 mm storio

NAUDOJIMAS: 

Skiepijimas Apkarpymas Sodas Sodininkystė

ATSARGIAI 

- Laikyti vaikams nepasiekiamoje vietoje, nenaudoti sausai ar senai kietai 
medienai kirpti

- Ašmenys aštrūs, todėl naudokite itin atsargiai. 
- Naudodami žirkles sutelkite dėmesį į užduotį. Nustokite kirpę, jei norite 

atitraukti žvilgsnį. 
- Naudodamiesi žirklėmis, kirpkite kryptimi nuo kūno ir pirštų, plaštakų, 

rankų ir kojų. 
- Žirkles naudokite tik pagal paskirtį. 



DALYS

1 Žirklės
2 Geležtė
3 Slankiojanti fiksavimo 
detalė (apsauginis 
užraktas)
4 Peilio laikiklis
5 Spyruoklė
6 Neslystanti rankena

ĮSPĖJIMAS: Dvi judančios dalys veikimo metu.

Būkite atsargūs!

PEILIŲ TIPAI



AŠMENŲ KEITIMAS

Reikalingi įrankiai (neįtraukti į komplektą); atsuktuvas ir veržliaraktis

1. Atlaisvinkite veržlę veržliarakčiu (į komplektą neįeina).

2. Varžtą išsukite atsuktuvu (į komplektą neįeina).

3. Išstumkite ašmenų laikiklį.

4. Išimkite nusidėvėjusį peilį.

5. Įstatykite naują geležtę į laikiklį.

6. Užsukite varžtą atsuktuvu.

7. Užveržkite veržlę. Paruošta naudoti.



KAIP NAUDOTI:

1 žingsnis: Apimkite poskiepį skiepijimo žirklėmis ir 
suspauskite rankeną, kad padarytumėte pjūvį.  Šį 
veiksmą pakartokite ir su įskiepiu. Poskiepyje turi 
būti išpjautas griovelis. 

2 žingsnis: Įstumkite įskiepį į poskiepio griovelį, 
kuo tiksliau sulygindami pjūvių paviršius. Jei 
poskiepis ir įskiepis yra nevienodo dydžio, 
suderinkite tik šoninę dalį. 

3 žingsnis: Ant sujungimo vietos užtepkite 
sterilizuojamosios medžiagos (neįtraukta į 
komplektą) ir apvyniokite lipnia juosta (neįtraukta į 
komplektą). Sterilizuojamoji medžiaga apsaugos 
nuo bakterijų ir oro sąlygų. 

4 žingsnis: Genėtuvu nupjaukite nereikalingas 
augalo šakas. 

Pastaba: Skiepijimo įrankis su V, U ir Ω formos 
ašmenimis bei peilio galiukas skirti pjauti. Vienos 
dalies ašmenis galima naudoti kaip dviejų dalių 
ašmenis, taigi iš viso turėsite šešias geležtes.

ATSARGIAI; skiepydami šakas pjaukite iš lėto. Šis įrankis netinka medžiams su 
kietomis šakomis. 

Šakų skersmuo: Šios žirklės tinka 5-12 mm skersmens vaismedžių šakoms skiepyti;




