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SECUNORM PROFI40 MDP

Automatic blade retraction
voor een hoge veiligheid

Stabiel, roestvrij mesje
met zeer grote snijdiepte

Schuifknop
om het mesje te  
activeren

Slijtvast, ongelakt aluminium
voor de hoogste bescherming

Ergonomische greep
om efficiënt te werken

Binnenwerk van metaaldetec-
teerbare kunststof
uittrekken om het mesje te 
verwisseln

Opmerking: Verwijder regelmatig achtergebleven 
 materiaalresten voor een goede werking van het mes. 
Als extra bescherming adviseren wij het dragen van 
 veiligheidshandschoenen.

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

 
Haal uw duimen van de schuifknop zodat het 
mesje zich automatisch kan terugtrekken.

 
Steek in het snijmateriaal om te kunnen be-
ginnen met snijden.

 
Gebruik de schuifknop om het mesje naar 
buiten te schuiven.

TOEPASSING

 
Plaats het mesje precies op de pins, klap de 
meshouder naar boven dicht. Plaats het bin-
nenwerk van kunststof terug in de greep. Let 
op: Houd uw hand niet voor de uitgang van 
het mesje!

 
Klap de mesklem met uw wijsvinger lang-
zaam naar beneden open, verwijder het mes-
je met de andere hand en draai (voor links-
handigen) of verwissel het.

 
Wanneer de schuifknop en het mesje de 
greep verlaten, plaatst u uw wijsvinger onder 
de blauwe mesklem en houdt u deze vast.

 
Schuif het binnenwerk van kunststof met be-
hulp van de schuifknop naar achteren eruit. 
Niet aan het binnenwerk trekken en tegelij-
kertijd de schuifknop vasthouden.

MESJESWISSEL

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

 
De gebruikte mesjes deponeert u bij voor-
keur in uw SAFEBOX.

 
Na het snijden trekt het mesje zich onmiddel-
lijk in de greep terug, op voorwaarde dat u 
de schuifknop niet vasthoudt.
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VEILIGHEIDSPOSTER
OM UW SNIJGEREEDSCHAP VEILIG TE GEBRUIKEN


