
 Gebruiksaanwijzing
Waterdichte Koffer
Bestelnr. 1310217
Bestelnr. 1310218
Bestelnr. 1310219
Bestelnr. 1310220
Bestelnr. 1806734

Bedoeld gebruik
The product is intended for transporting sensitive equipment and objects that require protection 
against external impacts such as rain and dust.
For safety and approval purposes, you must not rebuild and/or modify this product. If you use 
the product for purposes other than those described above, the product may be damaged. 
Read the instructions carefully and keep them. Make this product available to third parties only 
together with its operating instructions.
This product complies with the statutory national and European requirements. All company 
names and product names are trademarks of their respective owners. All rights reserved.

Leveringsomvang
• Waterdichte Koffer
• Gebruiksaanwijzing

Meest recente gebruiksaanwijzing          
Download de meest recente gebruiksaanwijzing via www.conrad.com/
downloads of scan de afgebeelde QR-code. Volg de aanwijzingen op de 
website.

Verklaring van pictogrammen
 Het symbool met het uitroepteken wijst op bijzondere gevaren bij de hantering, 

gebruik en bediening.

Veiligheidsinstructies
Lees de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door en let vooral op de 
veiligheidsinstructies. Indien de veiligheidsinstructies en de aanwijzingen 
voor een juiste bediening in deze gebruiksaanwijzing niet worden opgevolgd, 
kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld voor de daardoor ontstane 
schade aan apparatuur of persoonlijk letsel. Bovendien vervalt in dergelijke 
gevallen de garantie.
• Het apparaat is geen speelgoed. Houd het buiten bereik van kinderen en 

huisdieren.
• Laat verpakkingsmateriaal niet zomaar rondslingeren. Dit kan gevaarlijk materiaal 

worden voor spelende kinderen.
• Ga niet op het product zitten. Ga niet op het product staan. Het product kan 

daardoor beschadigd worden. Bovendien bestaat er gevaar voor verwondingen.
• Houd u aan de geldende wettelijke voorwaarden of richtlijnen betreffende 

industriële veiligheid, ladingsbeveiliging, hanteren van zware lasten etc. 
• Gebruik indien nodig een geschikt hulpmiddel voor vervoer (bijv. een platformwagen 

of een transportkar) als u zware voorwerpen in dit product transporteert.
• Beveilig het product op een daarvoor geschikte wijze als u het in een voertuig 

vervoert. Zodra u remt, versnelt of een bocht omgaat, kan het product gaan 
bewegen. Het product en/of het voertuig kan daardoor beschadigd worden. 
Bovendien bestaat er gevaar voor verwondingen.

• Zet het product altijd zo neer dat net niet kan omvallen of wegglijden. Kies een 
stabiel, vlak en voldoende groot oppervlak om het product op neer te zetten.

• Houd het product uit de buurt van zout water, chemicaliën, zuren en logen.
• Let er altijd op dat geen voorwerpen tussen kofferbodem en -deksel bekneld 

raken.
• Als u een aantal koffer van gelijke grootte op elkaar stapelt, zorg er dan voor dat 

die stapel niet kan omvallen.
• Bij zeer lage buitentemperaturen wordt het kunststofmateriaal (PP) bros, waardoor 

het gemakkelijk kan breken (bijv. bij een val op een harde ondergrond).
• Sluit het product zorgvuldig met alle sluitklemmen om het binnendringen van stof 

of vocht te verhinderen.
• Zet de voorwerpen, die u in het product vervoert, vast op hun plek met behulp 

van het schuimrubberen inzetstuk of met ander daarvoor geschikt vulmateriaal. 
• Sluit de drukcompensatiedraaiknop omdat anders water of vocht binnen kan 

dringen. Verder dient de drukcompensatiedraaiknop ook voor het openen van het 
product als het vervoerd wordt tussen twee plaatsen die op sterk verschillende 
hoogtes liggen.

Bedieningselementen
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 Bestelnr. 1806734 heeft iets andere vooruitzichten, maar de algemene kenmerken 
en functies zijn hetzelfde. De beelden zijn alleen ter referentie.

Onderhoud en reiniging
• Maak het product schoon met een schoon, zacht doekje. Maak het doekje indien nodig 

een beetje vochtig met lauwwarm water. Gebruik ook een mild schoonmaakmiddel als het 
product erg vuil is geworden.

• Gebruik in geen geval agressieve schoonmaakmiddelen of chemische oplossingen omdat dit 
schade kan toebrengen aan de behuizing (verkleuringen).

Verwijdering
Als het product niet meer werkt, moet u het volgens de geldende wettelijke 
bepalingen voor afvalverwerking inleveren.

Technische gegevens
Bestelnr. 1310217 1310218 1310219 1310220 1806734

Inhoud 4,6 l 2,9 l 9 l 23,4 l 32 l

Belasting max. 10 kg max. 10 kg max. 20 kg max. 25 kg max. 30 kg

Binnenafmetingen 
(B x D x H)

235 x 180 x 
70 mm

210 x 150 x 
75 mm

310 x 230 x 
95 mm

450 x 325 x 
135 mm

647 x 350 x 
120 mm

Buitenafmetingen 
(B x D x H)

270 x 250 x 
125 mm

240 x 195 x 
112 mm

350 x 295 x 
150 mm

500 x 410 x 
190 mm

720 x 430 x 
180 mm

Gewicht (leeg) 1,2 kg 870 g 1,8 kg 4,7 kg 4,5 kg

Beschermingstype IP67 IP67 IP67 IP67 IP67

Dit is een publicatie van Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92240 Hirschau (www.conrad.com). Alle rechten 
incl. vertaling voorbehouden. Elke reproductie, ongeacht de methode, bijv. fotokopie, microverfilming of de registratie in 
elektronische gegevensverwerkingssystemen vereist een voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Nadruk, 
ook gedeeltelijk, is verboden. De publicatie voldoet aan de technische stand ten tijde van het drukken.
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