
A rekeszek felosztása
A szállított tételek között található három elválasztó fal és ezekhez tartozóan nyolc záróelem. 
Ezek segítségével igényei szerint feloszthatja a bőrönd fenékhéját.

3 elválasztó fal 8 záróelem

a)  Az elválasztó falak méretre fűrészelése

Arra alkalmas fűrésszel vágja méretre óvato-
san az elválasztó falat a kívánt hosszúságra 
az előrajzolt jelölés mentén.

b)  A záróelemek felhelyezése

Ezután helyezze fel a záróelemeket az 
elválasztó falak végeire.

c)  Ferde fűrészelés

Fűrészelje el az elválasztó falakat a záróe-
lemek mentén, ferdén (lásd a szaggatott 
vonalat).

d)  Példák
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4 rekesz 9 rekesz

Ártalmatlanítás
 A terméket az érvényben lévő törvényi előírásokkal összhangban ártalmatlanítsa az 

élettartama végén; adja le pl. egy arra kijelölt gyűjtőhelyen.

Műszaki adatok
Rendelési sz. 821398 (Easy) 821399 (Vol) 821400 (Run)
Anyaga ABS ABS ABS
Méretek  
(Sz x Ma x Mé) 490 x 185 x 420 mm 505 x 220 x 435 mm 515 x 265 x 435 mm

Belső méretek 455 x 160 x 345 mm 480 x 180 x 370 mm 485 x 195 x 350 mm
Tömege 5,5 kg 6 kg 8 kg

    

HU  Kezelési útmutató
Keményfedeles bőrönd 
Rendelési sz. 821398 (Easy)
Rendelési sz. 821399 (Vol)
Rendelési sz. 821400 (Run)

Rendeltetésszerű használat
Ez a bőrönd alkalmas szerszámok tárolására. A bőrönd kivehető szerszámtáblákkal rendelke-
zik, amelyeken különféle rekeszek találhatók az elülső és a hátsó oldalon. A fenékhéj elválasz-
tó falakkal rendelkező, szabadon kijelölhető felosztó elemeket kínál. A bőröndöt két billenőzár 
és egy számzár biztosítja.
Biztonsági okokból nem megengedett a termék önhatalmú átépítése és/vagy módosítása. A 
fentiektől eltérő, egyéb módosítás nem engedélyezett, és a termék sérülését okozhatja. Ol-
vassa el gondosan a kezelési útmutatót, és őrizze meg azt egy esetleges későbbi fellapozás 
céljából.

Szállított tételek
• Bőrönd
• 3 elválasztó fal
• 8 záróelem
• 2 kulcs
• Kezelési útmutató

Biztonsági utasítások
A kezelési útmutató figyelmen kívül hagyásából eredő károk esetén érvényét 
veszíti a jótállás/garancia! A következményes károkért nem vállalunk felelős-
séget!
Olyan anyagi károk vagy személyi sérülések esetén, amelyek a szakszerűt-
len kezelésből vagy a biztonsági előírások figyelmen kívül hagyásából adód-
nak, nem vállalunk felelősséget. Ilyen esetekben érvényét veszíti a jótállás/
garancia.
Azokat a fontos tudnivalókat, amelyeket feltétlenül be kell tartani, ebben a 
kezelési útmutatóban felkiáltójellel jelöljük.

a) Személyes biztonság
• A termék nem játék. Nem való gyermekek kezébe, és távol kell tartani háziálla-

toktól is!

b) Termékbiztonság
• A terméket nem szabad erős mechanikai igénybe vételnek kitenni.

c) Egyéb tudnivalók
• A karbantartási, illesztési és javítási munkákat csak szakember, illetve arra szako-

sodott műhely végezheti el.
• Ha olyan kérdése van, amelyre nem kap választ ebben a kezelési útmutatóban, 

kérjük, forduljon műszaki ügyfélszolgálatunkhoz vagy szakemberhez.

A számzár beállítása
Gyárilag a „000“ számkombináció van beállítva. Ha módosítani szeretné ezt a számkombiná-
ciót, járjon el az alábbiak szerint:
• Állítsa a számzár hátoldalán lévő kart (a bőrönd belső oldalán) „A“ állásba (lásd a gravíro-

zást).
• Állítsa be a számzárat az Ön által választott számkombinációra, és zárja be a bőröndöt, vagy 

állítsa vissza a kart kézzel a „B“ állásba.
• Ekkor megtörténik a beállított számkombináció tárolása. Jegyezze meg jól ezeket a szá-

mokat.
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