
MASTER CUT 

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

Cienījamais klient,
paldies, ka iegādājāties mūsu produktu. 

Ātri un viegli veidojiet profesionālas kvalitātes potzarus. Ar šo potēšanas rīku 
veiktie tīrie griezumi ļauj katru reizi panākt perfektu rezultātu.

Šajā lietošanas instrukcijā ir aprakstītas drošības vadlīnijas un lietošanas 
norādījumi. Pirms ierīces lietošanas rūpīgi izlasiet šo rokasgrāmatu.

KOMPLEKTĀ IETILPST:

1 X augļu koku griezējs
2 X asmeņi (V veida griezums un Ω veida griezums)



SPECIFIKĀCIJAS:

Materiāls: oglekļa tērauds, ABS un alumīnijs
Krāsas: Melna
Grieziet potzarus no 5 mm līdz pat 1,2 cm diametrā
Trimmera asmens: 3 mm biezs

PAREDZĒTAIS LIETOJUMS: 

Potēšanai Apgriešanai Augļu 
dārziem

Dārza 
darbiem

UZMANĪBU 

- Uzglabājiet to bērniem nepieejamā vietā. Nelietojiet to sausiem vai 
veciem un cietiem kokiem.

- Asmeņi ir asi, apejieties ar tiem īpaši uzmanīgi. 
- Lietojot šķēres, koncentrējieties uz veicamo uzdevumu. Pārtrauciet lietot 

šķēres, ja vēlaties paskatīties citur. 
- Lietojot šķēres, veiciet griezumus virzienā prom no jūsu ķermeņa, 

pirkstiem, rokām, plaukstām un kājām. 
- Izmantojiet šķēres tikai tām paredzētajiem griešanas mērķiem. 

u



DETAĻAS

1. šķēres
2. asmeņi
3. bīdāma aizdare 
(drošības slēdzene)
4. asmeņu turētājs
5. atspere
6. neslīdošs rokturis

BRĪDINĀJUMS: Divas kustīgas daļas ierīces lietošanas laikā.

Esiet uzmanīgi!

ASMEŅU VEIDI



ASMEŅU MAIŅA

Nepieciešamie piederumi (nav iekļauti komplektā): skrūvgriezis un 
uzgriežņu atslēga

1. Atbloķējiet skrūvi ar uzgriežņu atslēgu (nav iekļauta komplektā).

2. Lai skrūvi izņemtu, izmantojiet skrūvgriezi (nav iekļauts komplektā).

3. Izvelciet ārā asmeņa paliktni.

4. Noņemiet nolietoto asmeni.

5. Ievietojiet jaunu asmeni paliktnī.

6. Piestipriniet skrūvi ar skrūvgriezi.

7. Pievelciet ar uzgriežņu atslēgu. Gatavs lietošanai.



KĀ TO LIETOT:

1. solis: Ievietojiet potējamo materiālu 
instrumentā un saspiediet tā rokturi, lai veiktu 
griezumu.  Atkārtojiet šo darbību, lai nogrieztu 
stublāju no donora auga. Pārliecinieties, ka 
iegriezums ir veikts pamataugā. 

2. solis: Ievietojiet donora stumbru pamatauga 
iegriezumā, pēc iespējas precīzāk saskaņojot auga 
virsmas. Ja izejas un donora auga izmērs nav 
vienāds, saskaņojiet tikai sānu pusi. 

3. solis: Novietojiet sterilizācijas materiālu (nav 
iekļauts komplektā) ap savienojumu un sasieniet 
ar lentu (nav iekļauta komplektā). Sterilizācijas 
materiāls pasargās no baktērijām un 
laikapstākļiem. 

4. solis: Izmantojiet zaru griezēju, lai nogrieztu 
nevajadzīgos zarus no auga. 

Piezīme: Ierīce var griezt ar "V & U & Ω" veida 
asmeņiem. Vienu asmeni var izmantot kā divus, 
tātad kopā jums būs seši asmeņi.

UZMANĪBU: potējot zarus, lūdzu, grieziet tos lēnām. Asmeņi nav piemēroti 
dažiem kokiem ar īpaši cietiem zariem. 

Zaru diametra ierobežojumi: Tas ir piemērots augļu koku zaru ar diametru no 5 
līdz 12 mm potēšanai.




