
MASTER CUT 

UPORABNIŠKI PRIROČNIK

Dragi kupec,
zahvaljujemo se vam za nakup našega izdelka. 

Hitro in enostavno do profesionalnih in kvalitetnih cepičev. Čisti rezi orodja za 
cepljenje vam omogočajo, da vsakič dosežete popolno prilagoditev.

V tem priročniku najdete varnostne smernice in navodila za uporabo. Pred 
uporabo izdelka natančno preberite priročnik.



PAKET VSEBUJE:

1 X škarje za obrezovanje in cepljenje
3 X rezilo (V-rez, U-rez in Ω-rez)

SPECIFIKACIJE:

Material: ogljikovo jeklo, ABS in aluminij
Barva: Črna
Za rezanje vej s premerom od 5 do 12 mm
Rezilo za obrezovanje: 3 mm debeline

PREDVIDENA UPORABA: 

Cepljenje Obrezovanje Sadovnjak Vrtnarjenje

OPOZORILO 

- Hranite izven dosega otrok. Ne uporabljajte na suhem ali starem trdem lesu
- Rezila so ostra, bodite previdni pri uporabi. 
- Med uporabo se osredotočite na nalogo, ki jo opravljate. Če želite pogledati 

stran, odložite škarje. 
- Med uporabo režite v smeri stran od telesa, prstov, rok in nog. 
- Škarje uporabljajte samo za predvideno cepljenje in obrezovanje. 



DELI

1 Škarje
2 Rezilo
3 Drsnik (varnostni 
zaklep)
4 Držalo za rezilo
5 Vzmet
6 Nedrseč ročaj

OPOZORILO: Dva gibljiva dela med delovanjem.

Bodi previdni!

VRSTA REZIL



ZAMENJAVA REZILA

Potrebni pripomočki (niso priloženi): izvijač in ključ

1. S ključem (ni priložen) odvijte matico.

2. Za odstranitev vijaka uporabite izvijač (ni priložen).

3. Nosilec za rezilo potisnite ven.

4. Odstranite obrabljeno rezilo.

5. V nosilec vstavite novo rezilo.

6. Pritrdite vijak z izvijačem.

7. Privijte matico. Orodje je pripravljeno za uporabo.



NAVODILA ZA UPORABO:

1. korak: Podlago za cepljenje postavite med rezila 
orodja, stisnite ročaj in naredite rez.  Korak 
ponovite še pri rezanju cepiča z matične rastline. 
Prepričajte se, da je v podlagi za cepljenje vrezana 
zareza. 

2. korak: Cepič potisnite v zarezo na podlagi za 
cepljenje in poskrbite, da se površini čim bolje 
prilegata. Če cepič in podlaga nista enake velikosti, 
ju spojite zgolj ob strani. 

3. korak: Cepilno smolo ali drugo vezivno sredstvo 
(ni priloženo) namažite na izpostavljena mesta in 
jih prekrijte s trakom (ni vključen). Cepilna smola 
ščiti pred bakterijami in vremenskimi vplivi. 

4. korak: S škarjami obrežite odvečne vejice. 

Opomba: Režete lahko z rezili V, U, in Ω ter rezili 
za obrezovanje. Enodelno rezilo lahko uporabite 
kot dvodelno rezilo, tako da imate skupaj na voljo 
6 rezil.

POZOR: prosimo, bodite previdni med cepljenjem in veje obrezujte počasi. Rezilo 
ni primerno za obrezovanje dreves s trdimi vejami. 

Primeren premer vej : Škarje so primerne za cepljenje vej sadnega drevja s 
premerom med 5 in 12 mm.




