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SECUBASE 383

Lang, buigzaam mesje
voor bijzonder grote snijdiepten

Automatic blade retraction 
van het mesje
voor een hoge veiligheid

Stabiele metalen rail
voor de hoogste bescherming 
tegen slijtage

Transportbeveiliging en 
optionele vergrendeling
om het mesje vast te 
zetten in zeven standen

Ergonomische greep
voor een betere grip

Mesjeswisselknop
om mesjes eenvoudig en 
veilig te vervangen

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

 
Voor veilige opslag kunt u de schuifknop 
vastzetten in stand 0: schuif ook hiervoor   
de vergrendeling in de richting van de pijl 
naar boven.

 
Optioneel kunt u de schuifknop afhanke-
lijk van de gewenste snijdiepte naar voren 
schuiven en vastzetten. Druk daarvoor de 
vergrendeling vast in de gewenste stand. 
Ontgrendelen in tegengestelde richting.

 
Insteken en duim van de schuifknop halen. 
Het mesje trekt zich aan het eind van de 
 snijbeweging automatisch terug. Altijd van 
het lichaam af snijden.

 
Schuif de schuifknop naar voren afhankelijk 
van de gewenste meslengte.

TOEPASSING

 
Als laatste schuift u het binnenste gedeelte 
samen met het mesje terug in de greep en 
klapt u het uiteinde van de greep naar bo-
ven. Het mesje ter controle heen en weer 
bewegen.

 
Schuifk nop optillen, mesje uitnemen, ver-
vangen en weer precies op de nok leggen. 
Voor linkshandig gebruik het mesje 180° 
draaien. De magneet brengt het mesje in de 
juiste positie.

 
Meswisselknop in de richting van de pijl naar 
achter bewegen (a), uiteinde van de greep 
naar beneden klappen (b) en het mesje 
met behulp van de schuifk nop uit de greep 
 trekken.

 
Alleen mogelijk in ontgrendelde toestand. 
Dit betekent: de beveiliging niet naar boven 
schuiven.

MESJESWISSEL

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

 
Na het snijden trekt het mesje zich onmid-
dellijk in de greep terug, op voorwaarde dat 
u de schuifknop niet vasthoudt en de schuif-
knop niet vergrendelt.
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VEILIGHEIDSPOSTER
OM UW SNIJGEREEDSCHAP VEILIG TE GEBRUIKEN


