VEILIGHEIDSPOSTER
OM UW SNIJGEREEDSCHAP VEILIG TE GEBRUIKEN
SECUPRO MAXISAFE

TOEPASSING

45°

Fully automatic blade retraction
voor een zeer hoge veiligheid
3-zijdige schuifknop
voor ultieme flexibiliteit

Ergonomische greep
Om efficiënt te werken

Gebruik de schuifknop om het mesje naar
buiten te schuiven.


Terwijl u snijdt, laat u uw duim het best op de
schuifknop rusten.


Bij het snijden van folie genoeg tegendruk
geven zodat het mesje zich niet uit zichzelf
terugtrekt.


Kunststof strapbanden snijdt u het best diagonaal (in een hoek van 45°) door.


Om van mesje te wisselen gewoon op de
knop aan het uiteinde van de greep drukken
en de bovenste helft van de greep openklappen.


U maakt de meshouder los in de richting van
de pijl en schuift hem langzaam naar voor.


Nu het mesje draaien of vervangen. Daarna
trekt u de meshouder terug in de oorspronkelijke positie.


Als laatste klapt u de bovenste helft van de
greep weer naar beneden, tot het ineenklikt.
Denk eraan om het automatisch terugtrekken
van de mesjes te controleren!

BESCHERMING PERSONEN

AFVALVERWERKING


Na het snijden trekt het mesje zich onmiddellijk in de houder terug, ook wanneer u de
schuifknop ingedrukt houdt.


De gebruikte mesjes deponeert u bij voorkeur in uw SAFEBOX.

MESJESWISSEL

Metalen kap
voor de hoogste bescherming
tegen slijtage

Tweemaal bruikbaar mesje
met grote snijdiepte

Meswisselknop
om gemakkelijk en snel
mesjes te wisselen

Opmerking: Opdat het product goed zou werken, verwijdert u best regelmatig de materiaalrestanten. Als
extra bescherming adviseren wij u het dragen van
veiligheidshandschoenen.
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Wanneer de SAFEBOX vol is, maakt u hem
leeg in de VERZAMELDOOS.
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