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SECUPRO 625

W pełni automatycz-
ne chowanie ostrza
w celu osiągnięcia 
bardzo wysokiego 
poziomu bezpie-
czeństwa

Duża długość 
 wysuwania ostrza
w celu osiągnięcia dużej 
głębokości cięcia 

Łatwo poruszająca 
się dźwignia
do uwalniania ostrza

Zabezpieczenie
do odblokowywania 
i zablokowywania 
dźwigni

Głowica wymiany 
ostrza
do instrukcji 
 wymiany ostrza

Ergonomiczna rękojeść 
wraz z miękką, antypośli-
zgową okładziną
dla zapewnienia lepszego 
chwytu

Wskazówka: Aby produkt działał bez zarzutu prosimy 
go regularnie czyścić z resztek ciętego materiału. Jako 
dodatkową ochronę polecamy używanie rękawic.

 
Po wykonaniu cięcia należy przesunąć za-
bezpieczenie  do przedniej pozycji, celem za-
blokowania dźwigni. W ten sposób ostrze po-
zostaje bezpiecznie schowane w uchwycie.

 
W celu wykonania cięcia przy użyciu siły na-
leży obrócić nóż w dłoni, przycisnąć dźwignię 
i przesunąć ją do przodu - jednocześnie silnie 
ją naciskając.

 
Taśmy mocujące z tworzywa sztucznego naj-
lepiej przeciąć po przekątnej (pod kątem 45°).

 
W celu wyzwolenia ostrza, należy przesunąć 
zabezpieczenie do tylnej pozycji i poruszyć 
dźwignię. Teraz można wykonać cięcie.

OBSŁUGA

 
Bezpiecznik należy przesunąć do pozycji 
 tylnej, aby dźwignia mogła zostać ponownie 
zwolniona. Następnie wsunąć z powrotem 
przycisk ostrza i kontynuować cięcie.

 
Teraz należy odwrócić lub wymienić ostrze. 
Należy uważać, aby ostrze ponownie leżało 
dokładnie na krzywce wspornika ostrza.

 
Zamocować dźwignię za pomocą bezpiecz-
nika i obrócić uchwyt tak, aby przeźroczysta 
pokrywa ostrza była skierowana do góry.

 
Wysunąć do góry przycisk wymiany ostrza 
i poruszyć dźwignię. Ostrze i zamocowanie 
ostrza wysuną się z uchwytu.

ZMIANA OSTRZA

 
W przypadku, gdyby SAFEBOX jest pełen, 
wtedy prosimy opróżnić go w kasecie do 
zbierania SAMMELBOX.

 
Zużyte ostrze zutylizują Państwo najlepiej w 
swej kasecie bezpieczeństwa SAFEBOX.

 
Po cięciu, ostrze natychmiast cofa się się z 
powrotem do rękojeści - również i wtedy, gdy 
trzymają Państwo dźwignię wciśniętą.
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W przypadku, gdyby SAFEBOX jest pełen, 
wtedy prosimy opróżnić go w kasecie do 
zbierania SAMMELBOX.

 
Zużyte ostrze zutylizują Państwo najlepiej w 
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