
MASTER CUT 

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Vážený zákazníku,
děkujeme vám za zakoupení našeho produktu. 

Rychle a snadno vytvářejte rouby profesionální kvality. Roubovací nástroj vám 
díky čistému provedení pokaždé zajistí dokonalé řezy.

Tato příručka se týká bezpečnostních pokynů a provozních pokynů. Před 
použitím produktu si prosím pečlivě přečtěte tuto příručku.

OBSAH BALENÍ:

1 X nůžky na ovocné stromy
3 X čepele (ve tvaru V, U a Ω)



SPECIFIKACE:

Materiál: uhlíková ocel, ABS a hliník
Barva: Černá
Naroubujte rostliny s průměrem od 5 mm do 1,2 cm
Zastřihovací čepel: Tloušťka 3 mm

ZAMÝŠLENÉ POUŽITÍ: 

Roubování

Ořezávání

Ovocný sad Práce na 
zahradě

UPOZORNĚNÍ 

- Uchovávejte mimo dosah dětí, nepoužívejte na suché nebo staré a tvrdé 
dřevo.

- Čepele jsou ostré, používejte je s maximální opatrností. 
- Při použití nůžek se soustřeďte na danou činnost. Přestaňte používat 

nůžky, pokud se chcete podívat nahoru. 
- Při použití nůžek stříhejte směrem od těla a prstů, rukou, paží a nohou. 
- Nůžky používejte pouze k zamýšlenému účelu – stříhání. 



DÍLY

1 Nůžky
2 Čepel
3 Posuvný uzávěr 
(bezpečnostní zámek)
4 Držák nože
5 Pružina
6 Protiskluzová rukojeť

VAROVÁNÍ: Dvě pohyblivé části během provozu.

Buďte opatrní!

TYP ČEPELÍ



VÝMĚNA ČEPELE

Potřebné příslušenství (není součástí dodávky): šroubovák a klíč

1. Povolte matici klíčem (není součástí dodávky).

2. K odstranění šroubu použijte šroubovák (není součástí dodávky).

3. Vysuňte opěrku čepele ven.

4. Odstraňte opotřebenou čepel.

5. Vložte novou čepel do opěrky.

6. Upevněte šroub pomocí šroubováku.

7. Utáhněte matici. Připraveno k použití.



NÁVOD K POUŽITÍ:

Krok 1: Držte roubovací materiál v roubovacím 
nástroji a stisknutím rukojeti proveďte řez.  
Opakujte tento krok a odstřihněte stonek z 
roubovací rostliny. Dbejte na to, aby byla v 
roubovací rostlině vyříznuta drážka. 

Krok 2: Zasuňte stonek roubovací rostliny do 
drážky podnože, aby do sebe jejich povrchy co 
nejlépe zapadly. Pokud roub a podnož nejsou 
stejné velikosti, zarovnávejte je pouze po bocích. 

Krok 3: Umístěte sterilizační materiál (není 
součástí dodávky) kolem spoje a svažte páskou 
(není součástí dodávky). Sterilizační materiál bude 
chránit před bakteriemi a povětrnostními 
podmínkami. 

Krok 4: Pomocí nůžek z rostliny odstřihněte 
přebytečné větve. 

Poznámka: K řezům lze používat jak roubovací 
nástroj s čepelí ve tvaru V/U/Ω, tak konec čepele. 
Jednodílnou čepel lze použít jako dvoudílnou 
čepel, takže budete mít celkem šest čepelí.

POZOR: při roubování větve odřezávejte pomalu. Nůžky nejsou vhodné pro 
některé stromy s tvrdými větvemi. 

Vhodný průměr větve: Nástroj je vhodný pro roubování větví ovocných stromů o 
průměru 5 až 12 mm.




