
SECUNORM MIZAR

Automatic blade 
retraction
voor een hoge  
veiligheid

Tweemaal bruikbaar mesje
met grote snijdiepte

Lichtlopende hendel
om het mesje te activeren

 
 

Ergonomische greep
om efficiënt te werken

Drie-in-één bescherming
voor het vergrendelen en 
ontgrendelen en voor het 
vervangen van het mesje  

Met de drie-in-één bescherming vergrendelt 
u uw snijgereedschap na het snijden.

 
Kunststof strapbanden snijdt u  best diago-
naal (in een hoek van 45°) door.

 
Om ergonomisch te werken, gebruikt u het 
voorste stuk van de greep best helemaal als 
steunvlak.

 
Om het mesje vrij te maken, de beveiliging 
ontgrendelen en de hendel in werking stel-
len. Nu kunt u snijden.

TOEPASSING

 
Als laatste de hendel terug in de greep 
 schuiven en de drie-in-één bescherming op 
vergrendelen of ontgrendelen zetten.

 
Nu kunt u het mesje draaien of vervangen. 
Vervolgens de mesafdekking weer naar 
 beneden klappen.

 
Vervolgens draait u de hendel volledig uit de 
greep en opent u de mesafdekking.

 
Trek de drie-in-één bescherming in de 
 achterste positie.

MESJESWISSEL

 
Wanneer de SAFEBOX vol is, maakt u hem 
leeg in de VERZAMELDOOS.

 
De gebruikte mesjes deponeert u het best in 
uw SAFEBOX.

 
Zodra u de hendel loslaat, verdwijnt het mes-
je in de greep. Daar blijft het mesje ook zitten 
tot u het weer losmaakt.
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VEILIGHEIDSPOSTER
OM UW SNIJGEREEDSCHAP VEILIG TE GEBRUIKEN

 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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