
inovace

Poloha, kdy je nutno 
vymìnit èepel

Øezání krabic 
shora

Pøihrádka 
na náhradní 

èepel

Integrovaný 
nùž na folii 
s vymìnitel-
ným nožem

Bezpeènostní otvor indikující 
vysunutí èepele

Návod k použití

Rozøezávaè balicí 
pásky pøeøízne pásku 
bez použití èepele

Páka 
k uvolnìní 

èepele

2 polohy 
øezání

Ovládací tlaèítko
bezpeènostní 
mechanismus 
zasune hlavní 
èepel, když se 
používá nùž na folii

Ergonomic-
ká rukoje� 
vyhovující 
pro všechny 
uživatele

Uvolòovací kolík 
pro výmìnu 
nožù na folie

Snadno øeže 
smrš�ovací folii*

S5   BEZPEÈNOSTNÍ NÙŽ NA KARTONY
™

3 nástroje v 1Výmìna èepele
S použitím èepele s jednou 
drážkou (SP0-17)

Stisknìte páèku k uvolnìní 
èepele a zatlaète tlaèítko 
pro posun èepele vpøed.

Nadzdvihnìte èepel z polohovacího 
výstupku. Vložte novou èepel a umístìte 
ji podle polohovacího výstupku.

Chcete-li vyjmout èepele 
z pøihrádky na ukládání èepelí, 
pøitlaète ukazovákem z druhé 
strany a palcem je posuòte 
dopøedu.

Polohovací výstupek

Použití nože na folii

Správná poloha ruky       Blokovaná poloha èepele Zatáhnìte za nùž        
pro použití nože na folie. na krabice (pøi øezání nožem na folie a otoète jej              

Chcete-li vysunout nùž na folii, posuò- na folie). Budete-li pak chtít o 180 stupòù až po doraz.
te ovládací tlaèítko „dolù a zpìt“ mimo øezat krabice, zaklopte nùž zpìt 
èepel. Nùž na folii vyskoèí. Tím se také do nástroje. Tlaèítko slyšitelnì 
zablokuje mechanismus øezání krabic. zaklapne na místo.

Blokovaná 
poloha

Další informace vám sdìlíme na èísle 800 156 944

Email: happyend@happyend.cz
www.happyend.cz

Fax: +420 315 676 201
HAPPY END CZ. a.s. 

Argentinská 3 
170 00 Praha 7

*Nùž na folie je urèen k øezání plastové Snadná výmìna nože Posuòte nùž na folii vodorov-
smrš�ovací folie. Pøi øezání se snažte ome- Pøitlaète na uvolòovací kolík nì, až bude otvor vyrovnán s uvol-
zit kroutivé pohyby, aby èepel nepraskla. 

ostrým objektem (pero) a sejmìte òovacím kolíkem. Uvolnìte dolní Když budete nùž používat k øezání plas-
tových pásek, nùž se bude více opotøe- nùž na folii. Znovu nainstalujte      èást uvolòovacího kolíku, a tak 
bovávat. Varování: Neøezejte s nožem v opaèném poøadí. upevnìte a zajistìte nùž na folii. 
kovové pásky, protože k tomu není urèen. 

Výmìna nože na folie (55FC-3PK)
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