
MASTER CUT 

NÁVOD NA POUŽITIE

Vážený zákazník, Vážená zákazníčka,
Ďakujeme, že ste si zakúpili náš produkt. 

Rýchlo a ľahko pripravte štepy profesionálnej kvality. Čisté rezy vykonané 
vrúbľovacím nástrojom vám pomôžu s prípravou vždy perfektných štepov.

Táto príručka sa zaoberá bezpečnostnými pokynmi a návodom na obsluhu. Pred 
použitím tohto zariadenia si dôkladne prečítajte túto príručku.

BALENIE OBSAHUJE:

1 X Nožnice na ovocné stromy
3 X Čepele (na rezy v tvare V, U a Ω)



ŠPECIFIKÁCIE:

Materiál: uhlíková oceľ, ABS a hliník
Farba: Čierna
Narežte vrúble s priemerom od 5 mm do 1,2 cm
Orezávacia čepeľ: Hrúbka 3 mm

ZAMÝŠĽANÉ POUŽITIE: 

Štepenie

Orezávanie

Práce v sade Záhradnícke 
činnosti

UPOZORNENIE 

- Uchovávajte mimo dosahu detí. Nepoužívajte na suché alebo staré tvrdé 
drevo

- Čepele sú ostré, používajte ich s maximálnou opatrnosťou. 
- V čase používania nožníc sa sústreďte výlučne na danú úlohu. Prestaňte 

nožnice používať, keď si vašu pozornosť počas práce s nimi vyžiada niečo 
iné. 

- Strihajte v smere od tela a prstov, rúk a nôh. 
- Nožnice používajte iba na účely, na ktoré sú určené. 



JEDNOTLIVÉ ČASTI

1 Nožnice
2 Čepeľ
3 posuvný uzáver 
(bezpečnostný zámok)
4 Držiak noža
5 Pružina
6 Protišmyková rukoväť

UPOZORNENIE: Dve pohyblivé časti počas prevádzky.

Buďte opatrní!

TYP ČEPELÍ



VYMEŇTE ČEPELE

Potrebné príslušenstvo (nie je súčasťou balenia); skrutkovač a kľúč

1. Uvoľnite maticu kľúčom (nie je súčasťou dodávky).

2. Na uvoľnenie skrutky použite skrutkovač (nie je súčasťou dodávky).

3. Vysuňte držiak čepele.

4. Odoberte opotrebovanú čepeľ.

5. Vložte novú čepeľ.

6. Skrutku utiahnite skrutkovačom.

7. Utiahnite maticu. Nožnice sú pripravené na použitie.



AKO ICH POUŽÍVAŤ:

Krok 1: Priložte vrúbeľ do štepárskeho nástroja a 
stlačte rúčku, aby ste spravili rez.  Opakujte tento 
krok, aby ste odrezali stonku z danej rastliny. 
Uistite sa, že v rastline, na ktorej bude vrúbeľ 
použitý, je vyrezaná drážka. 

Krok 2: Zasuňte vrúbeľ do drážky rastliny tak, aby 
čo najviac priliehal k rastline. Ak podpník a štep nie 
sú rovnako veľké, spojte ich iba po bočnej strane. 

Krok 3: Na podpník naneste sterilizačný materiál 
(nie je súčasťou dodávky) a spevnite ho páskou 
(nie je súčasťou balenia). Sterilizačný materiál 
poskytne ochranu pred baktériami a 
poveternostnými podmienkami. 

Krok 4: Pomocou orezávača odrežte z rastliny 
zbytočné konáre. 

Poznámka: Nástroj na vrúbľovanie s čepeľami v 
tvare V, U a Ω. Každá čepeľ s danými tvarmi sa dá 
použiť dvojako, čiže k dispozícii máte takpovediac 
šesť čepelí.

UPOZORNENIE; prosím, pri vrúbľovaní a narezávaní konárov postupujte 
obozretne a pomaly. Nôž nie je vhodný pre stromy s veľmi tvrdými konármi. 

Priemer konára, ktorý možno spracovať: Je vhodný na štepenie konárov 
ovocných stromov s priemerom od 5 do 12 mm.




