Obsługa
• W zależności od elementów, które chce się przetransportować w futerale, muszą one zostać w nim
odpowiednio zabezpieczone, np. za pomocą kostek z pianki.
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Futerał Outdoor, czarny
Nr zam. 65 88 00
Nr zam. 70 85 03
Nr zam. 65 87 99

Podczas dostawy w futerale znajdują się odpowiednie wkładki piankowe, które można dopasować
do kształtu obiektu, który chce się przetransportować.
• Kilka futerałów tej samej wielkości można ułożyć jeden na drugim. Należy jednak uważać, aby stos
taki nie przewrócił się.
• Produkt nie jest zabezpieczony przed wodą morską, chemikaliami, kwasami ani zasadami.
• Futerał należy starannie zamykać za pomocą wszystkich zatrzasków, aby zapobiec przedostawaniu
się kurzu i wilgoci.

Podczas zamykania należy sprawdzić, czy między krawędziami elementów futerału
nie zostały przytrzaśnięte żadne obiekty.
Należy również zamknąć pokrętło do kompensacji ciśnienia, w przeciwnym razie woda/wilgoć może
przenikać do środka produktu. Pokrętło należy obrócić w tym celu w prawo.
• Pokrętło na futerale służy do wyrównania ciśnienia przed otwarciem przedmiotu, kiedy został on
przewieziony między znacznie różniącymi się wysokościami.

Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem
Produkt służy jako wygodny futerał na narzędzia, sprzęt elektroniczny, itp., które muszą być chronione
przed szkodliwymi wpływami środowiska (np. deszcz, kurz).
Należy bezwzględnie przestrzegać zasad bezpieczeństwa i wszystkich innych informacji zawartych
w tej instrukcji.
Niniejszy produkt jest zgodny z obowiązującymi normami krajowymi i europejskimi. Wszystkie nazwy
firm i produktów należą do znaków towarowych aktualnego właściciela. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Zawartość zestawu
• Futerał Outdoor

Przesuń pokrętło w lewo, aby otworzyć zawór.
• Uchwyty na zewnątrz futerału mogą na przykład służyć do zabezpieczenia przed nieuprawnionym
otwarciem za pomocą kłódki (brak w zestawie).
• Przy bardzo niskich temperaturach zewnętrznych, materiał z tworzywa sztucznego (PP) staje się
kruchy i może łatwo pęknąć np. w przypadku upadku na twardą podłogę.

Czyszczenie
Czyszczenie urządzenia należy przeprowadzać za pomocą czystej, miękkiej szmatki, którą można
zwilżyć wodą. Do usuwania silniejszych zabrudzeń można użyć łagodnego detergentu.
Nie należy stosować żadnych agresywnych środków czyszczących ani roztworów chemicznych,
ponieważ obudowa produktu może zostać przez nie uszkodzona (odbarwienia).

• Instrukcja obsługi

Utylizacja
Objaśnienia symboli
Ten symbol oznacza niebezpieczeństwo podczas obsługi, działania albo użytkowania urządzenia.
Symbol strzałki oznacza specjalne uwagi i wskazówki dotyczące obsługi.

Produkt należy utylizować po zakończeniu jego eksploatacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi.

Dane techniczne
Nr zamów.

658800

708503

658799

Objętość
transportowa

5,5 l

14 l

30 l

Obciążenie
transportowe

15 kg

25 kg

30 kg

Wymiary
(wewnętrzne),
WxDxH

235 x 180 x 130 mm

425 x 285 x 120 mm

490 x 340 x 185 mm

Wymiary
(zewnętrzne),
WxDxH

260 x 245 x 175 mm

460 x 360 x 175 mm

560 x 430 x 215 mm

• Ze względów bezpieczeństwa zabronione jest wprowadzanie nieautoryzowanych
zmian i/lub modyfikacja produktu.
• Ten produkt nie jest zabawką i nie należy dopuścić, aby znalazł się w rękach dzieci.

Waga (pusty)

1,4 kg

3,35 kg

5,2 kg

• Mimo, że futerał jest bardzo stabilny, nie można wykorzystywać go jako krzesło
czy jako substytut stopnia lub drabiny. Istnieje ryzyko uszkodzenia produktu, jak
również zranienia.

Stopień ochrony (IP)

IP67

IP67

IP67

Głębokość

maks. 1 m
(czas maks. 30 min)

maks. 1 m
(czas maks. 30 min)

maks. 1 m
(czas maks. 30 min)

Zasady bezpieczeństwa
Wszelkie uszkodzenia spowodowane nieprzestrzeganiem niniejszej instrukcji powodują utratę gwarancji! W przypadku jakichkolwiek szkód, producent nie ponosi
żadnej odpowiedzialności!
W przypadku uszkodzenia mienia lub ciała spowodowanego niewłaściwym użytkowaniem urządzenia lub nieprzestrzeganiem zasad bezpieczeństwa, producent nie
ponosi żadnej odpowiedzialności! W powyższych przypadkach rękojmia/gwarancja
wygasa.

• Podczas przewozu produktu należy przestrzegać obowiązujących wymogów ustawowych lub wytycznych dot. na przykład bezpieczeństwa pracy, zabezpieczania
ładunków, przeładunku towarów, itp.
• Jeśli ciężkie przedmioty są przewożone w futerale, należy używać odpowiednich
pomocy przy transporcie (np. samochód z platformą lub wózek ręczny).
• Futerał musi być chroniony w odpowiedni sposób w czasie transportu, na przykład
w pojeździe. Gwałtowne ruchy pojazdu (np. podczas hamowania) mogą doprowadzić do uszkodzenia pojazdu lub futerału, istnieje także duże ryzyko zranienia.
• Należy zawsze ustawiać produkt w taki sposób, by nie mógł się przechylić ani
przesunąć. Wybierz płaską, stabilną, odpowiednią przestrzeń jako miejsce umieszczenia futerału.
• Nie należy pozostawiać opakowania bez nadzoru, może bowiem stać się wówczas
niebezpieczną zabawką dla dzieci.

Niniejsza instrukcja użytkowania została opublikowana przez Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92240 Hirschau, Niemcy
(www.conrad.com).
Wszelkie prawa odnośnie tego tłumaczenia są zastrzeżone. Reprodukowanie w jakiejkolwiek formie, kopiowanie, tworzenie mikrofilmów lub
przechowywanie za pomocą urządzeń elektronicznych do przetwarzania danych jest zabronione bez pisemnej zgody wydawcy. Powielanie w całości
lub w części jest zabronione.
Instrukcja ta odpowiada stanowi technicznemu urządzeń w chwili druku. Wszelkie zmiany w technologii i urządzeniach są zastrzeżone.
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