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Easy Runner Pro

LOPEND SNIJDEN
Ergonomisch verantwoord 

en tijdsbesparend



VERGRENDELEN / ONTGRENDELEN 
Voor de veiligheid van uzelf en uw collega’s dient u de Easy 
Runner Pro altijd te vergrendelen wanneer hij niet wordt 
gebruikt. U dient hiervoor het handvat volledig in te knijpen 
en het lipje (1. afb.1) over het handvat te schuiven. Om te 
ontgrendelen knijpt u het handvat helemaal in en het lipje 
schiet hierdoor van het handvat af. 

AFSTELLEN SNIJOPENING:
U dient eerst het bovenste stelschroefje (2.a afb.2) zover in 
te draaien dat de schaar maar een klein stukje open staat. 
Wanneer de schaar gedeeltelijk bot is draait u het stel-
schroefje (2.a afb.2) bij het handvat een kwart slag linksom. 
Hiermee zal de schaar een stukje verder open gaan staan. 
Op deze wijze zult u gedurende een lange periode een 

scherpe schaar behouden.

AFSTELLEN KABEL:
De schaar dient altijd volledig gesloten te zijn als het hand-
vat helemaal ingeknepen is. Mocht dit niet meer het geval 
zijn dan kunt u dit afstellen met het stelschroefje aan de 

onderzijde (3. afb.3) en bij het handvat (2.b afb.2). 

SMEREN:
Om de levensduur van de draaiende delen te garanderen 
dient u de schaar wekelijks te smeren met dunne smeerolie. 
U drukt hiervoor de schaar iets uit elkaar en laat hier een 
druppel olie tussen lopen. Hierna dient u de schaar een paar 
keer volledig open en dicht te doen voor een goede 

smerende werking. Tot slot de overtollige olie afvegen.

DEMONTEREN:
Wanneer de schaar volledig bot is en u geen afstel-
mogelijkheden meer hebt dient u de schaar te demonteren 
voodat u hem naar uw leverancier of slijperij stuurt. 

Hiervoor schroeft u de 4 schroefjes onderdaan (4. afb.3) los. 
Daarna maakt u de haakjes (5. & 6. afb.3) los en u heeft 
2 losse delen. Het gedeelte met de schaar kunt u daarna 
opsturen naar uw leverancier of slijperij. 
Let op: Het stangetje met de veer is los gemonteerd en dient 
u ook los te bewaren.
Om de schaar te monteren dient u hetzelfde te doen in 

omgekeerde volgorde.

VEILIGHEIDSWAARSCHUWINGEN:
Let bij het gebruik op voor kabels en dergelijke, deze zal de 
Easy Runner Pro namelijk zonder problemen beschadigen. 

De Easy Runner Pro is alleen bedoeld om te knippen/
snijden en dient niet voor andere doeleinden gebruikt te 
worden.
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Voor vragen en/of opmerkingen kunt u contact opnemen met uw leverancier: 
info@arteca-nederland.nl


