
SECUPRO MARTEGO

VEILIGHEIDSPOSTER
OM UW SNIJGEREEDSCHAP VEILIG TE GEBRUIKEN

Fully automatic 
blade retraction 
van het mesje
voor een zeer 
hoge veiligheid

Viermaal bruikbaar mesje
voor een langere gebruiksduur

Lichtlopende hendel
om het mesje te activeren

Beveiliging
voor het vergrendelen en 
 ontgrendelen van de hendel

Ergonomische greep (incl. soft grip)
voor een betere grip

Mesjeswisselknop
voor het uittrekken van de 
hendel en meshouder

TOEPASSING

MESJESWISSEL

BESCHERMING PERSONEN BESCHERMING GOEDEREN AFVALVERWERKING
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Opmerking: Verwijder regelmatig achtergebleven ma-
teriaalresten voor een goede werking van het mes. Als 
extra bescherming adviseren wij het dragen van veilig-
heidshandschoenen.

 
Druk na het snijden op de beveiliging zodat 
het mesje niet onbedoeld eruit kan uitkomen.

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

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

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

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

 
De gebruikte mesjes deponeert u het best in 
uw SAFEBOX.

 
De geringe snijdiepte dient om uw goederen 
te beschermen.

 
Na het snijden trekt het mesje zich onmid-
dellijk in de greep terug, ook wanneer u de 
 hendel ingedrukt houdt.

 
Als laatste schuift u de hendel weer terug in 
de greep tot het  hoorbaar in elkaar klikt.

 
Nu kunt u het mesje draaien of vervangen. 
Denk eraan om de mesafdekking weer te 
sluiten.

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

 
Beveilig uw snijgereedschap en trek de 
 meswisselknop naar achteren.


