
MASTER CUT 

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Drogi Kliencie,
dziękujemy za zakup naszego produktu. 

Dzięki niemu można szybko i łatwo szczepić rośliny. Przyrząd pozwala na 
uzyskanie gładkiej powierzchni cięcia, co gwarantuje idealne dopasowanie za 

każdym razem.

Niniejsza instrukcja zawiera wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i obsługi. 
Przed użyciem produktu należy dokładnie się z nią zapoznać.



ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA:

1 x sekator do szczepienia drzew owocowych
3 x ostrza (cięcie w kształcie V, U i Ω)

SPECYFIKACJA:

Materiał: stal węglowa, tworzywo ABS i aluminium
Kolor: czarny
Przycina szczepione rośliny o średnicy od 5 mm do 1,2 cm
Grubość ostrza sekatora: 3 mm

PRZEZNACZENIE: 

Szczepienie Przycinanie Sad Prace ogrodowe

UWAGA 

- Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci, nie używać na suchym 
lub starym twardym drewnie.

- Ostrza są ostre, należy używać ich z najwyższą ostrożnością. 
- Podczas używania sekatora należy skoncentrować się na wykonywanym 

zadaniu. Należy przerwać przycinanie, jeśli zamierza się spojrzeć w górę. 
- Podczas przycinania ostrze należy kierować z dala od ciała i palców, dłoni, 

ramion i nóg. 
- Sekatora należy używać wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem. 



CZĘŚCI

1 Przycinacz
2 Ostrze
3 Mechanizm blokujący 
ostrze (blokada 
bezpieczeństwa)
4 Uchwyt do cięcia
5 Sprężyna
6 Antypoślizgowy 
uchwyt

OSTRZEŻENIE: Podczas używania sekatora ruchome są dwie 
części.

Należy zachować ostrożność!

RODZAJE OSTRZY



WYMIANA OSTRZY

Potrzebne narzędzia (brak w zestawie): śrubokręt i klucz

1. Odkręcić nakrętkę kluczem (brak w zestawie).

2. Wykręcić śrubę za pomocą śrubokręta (brak w zestawie).

3. Wysunąć podstawę ostrza.

4. Wyjąć zużyte ostrze.

5. Włożyć w podstawę nowe ostrze.

6. Przykręcić śrubę śrubokrętem.

7. Dokręcić nakrętkę. Przyrząd jest gotowy do użycia.



SPOSÓB UŻYCIA:

Krok 1: Przytrzymać podkładkę w przyrządzie do 
szczepienia i ścisnąć uchwyt, aby wykonać cięcie.  
Powtórzyć ten krok, aby wyciąć zraz z rośliny 
matecznej. Należy upewnić się, że w podkładce 
wycięta jest szczelina. 

Krok 2: Wsunąć zraz w szczelinę podkładki, 
możliwie najdokładniej dopasowując przycięte 
powierzchnie. Jeśli podkładka i zraz nie są tego 
samego rozmiaru, należy dopasować je tylko z 
jednej strony. 

Krok 3: Na miejsce łączenia nanieść sterylny 
środek (brak w zestawie) i owinąć je taśmą (brak w 
zestawie). Sterylny środek ochroni roślinę przed 
bakteriami i warunkami atmosferycznymi. 

Krok 4: Użyć sekatora, aby wyciąć zbędne gałęzie 
rośliny. 

Uwaga: Cięcie można wykonać zarówno 
przyrządem do szczepienia z ostrzami 
umożliwiającymi wycinanie kształtów V, U i Ω, jak i 
końcem ostrza. Jedno ostrze można wykorzystać 
dwustronnie, zatem zyskują Państwo łącznie sześć 
ostrzy.

UWAGA: podczas szczepienia gałęzie należy wycinać powoli. Ostrze nie nadaje się 
do niektórych drzew z twardymi gałęziami. 

Maksymalna średnica gałęzi: przyrząd jest odpowiedni do szczepienia gałęzi 
drzew owocowych o średnicy od 5 do 12 mm.




