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3 Kółka numeryczne
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Uruchamianie
a) Ustawianie kombinacji cyfr zamka szyfrowego
Przy pierwszym użyciu zamek szyfrowy jest wstępnie ustawiony na kombinację 000 i zabezpieczony 
blokadą bezpieczeństwa (2) z tworzywa sztucznego.

  Upewnij się, że żadna nieuprawniona osoba nie mogła ustawić kombinacji przed pierwszym 
użyciem. Blokada bezpieczeństwa z tworzywa sztucznego musi być nienaruszona. 
Aby ustawić indywidualną kombinację, należy postąpić następująco:

• Usuń blokadę bezpieczeństwa z tworzywa sztucznego poprzez wyciągnięcie jej w bok.
• Otwórz zamek zapadkowy (1).
• Przesuń gałkę nastawczą (4) w lewo i przytrzymaj ją jedną ręką w tej pozycji podczas ustawiania.
• Ustaw kółka numeryczne (3) na wymaganą kombinację.
• Zwolnij gałkę nastawczą i sprawdź ustawioną kombinację cyfr poprzez naciśnięcie zamka przy otwartej 

walizce. Dobrze zapamiętaj samodzielnie ustawioną kombinację cyfr.

b) Użytkowanie walizki
• Otwórz zamek szyfrowy poprzez ustawienie wcześniej ustalonej kombinacji. Przekręcaj kółka 

numeryczne (3), aż wszystkie trzy cyfry będą znajdowały się obok siebie i zatrzasną się całkowicie w 
tych trzech pozycjach.

• Schowaj notebook do otwartej walizki na notebook za zabezpiecz ją taśmami mocującymi.
• Otwórz i zamknij zamek w zamku zapadkowym (1) (podnieś i ponownie naciśnij przy zamkniętej walizce 

na notebook).
• Zamkniętą walizkę na notebook noś trzymając na uchwyt.
• Umieść zamkniętą walizkę na notebook na płaskim, stabilnym podłożu na stopach znajdujących się na 

dolnej stronie.

Pielęgnacja i czyszczenie
• W żadnym wypadku nie używaj agresywnych środków czyszczących, alkoholu czyszczącego lub innych 

chemicznych roztworów, gdyż może to uszkodzić obudowę lub nawet wpłynąć negatywnie na działanie.
• Do czyszczenia produktu użyj suchej, niepozostawiającej włókien szmatki.
• W razie potrzeby zawiasy może lekko nasmarować olejem do mechaniki precyzyjnej. Podczas olejenia 

zachowaj najwyższą ostrożność, aby nie zabrudzić wnętrza walizki na notebook.

Utylizacja

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

W ten sposób użytkownik spełnia wymogi prawne i ma swój wkład w ochronę środowiska.

Dane techniczne
a) Nr zamówienia 1518806
Przeznaczona do .................................. notebooka 15,6"
Udźwig .................................................. maks. ładowność 8 kg
Materiał ................................................. Aluminium
Kolor ..................................................... srebrny
Warunki  
eksploatacji/przechowywania ...............  0 do +60ºC, 0 – 95% wilgotności względnej powietrza  

(bez kondensacji)
Wymiary (dł. x szer. x wys.) .................. 420 x 310 x 69 mm (zewn.)
Wymiary (dł. x szer. x wys.) .................. 395 x 285 x 52 mm (wewn.)
Waga .................................................... 1,6 kg (±6 %)

b) Nr zamówienia 1518808
Przeznaczona do .................................. notebooki 15,6"; 16,4"; 15", 15,4"; 16" lub 17,3"
Udźwig .................................................. maks. ładowność 8 kg
Materiał ................................................. Aluminium
Kolor ..................................................... srebrny
Warunki  
eksploatacji/przechowywania ...............  0 do +60ºC, 0 – 95% wilgotności względnej powietrza  

(bez kondensacji)
Wymiary (dł. x szer. x wys.) .................. 457 x 374 x 69 mm (zewn.)
Wymiary (dł. x szer. x wys.) .................. 432 x 340 x 52 mm (wewn.)
Waga .................................................... 2,05 kg (±6 %)

 Instrukcja użytkowania
Walizka na notebook 15,6” JJV-2003S
Walizka na notebook 17.3” JJV-2004S
Nr zamówienia 1518806
Nr zamówienia 1518808

Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem
Produkt służy do bezpiecznego i chroniącego przechowywania pasującego notebooka oraz przyborów do 
pisania i dokumentów. Zabezpiecza on przed nieuprawnionym dostępem do notebooka. Jeżeli notebook 
znajduje się w walizce, należy koniecznie unikać styczności z wilgocią, np. w łazience.
Ze względów bezpieczeństwa nie można w żaden sposób przebudowywać i/lub zmieniać urządzenia. W 
przypadku korzystania z produktu w celach innych niż opisane, produkt może zostać uszkodzony. Poza 
tym nieprawidłowe użytkowanie może powodować zagrożenia. Dokładnie przeczytać instrukcję obsługi i 
zachować ją do późniejszego wykorzystania. Produkt można przekazywać osobom trzecim wyłącznie z 
załączoną instrukcją obsługi.
Produkt jest zgodny z obowiązującymi wymogami krajowymi i europejskimi. Wszystkie nazwy firm i 
produktów są znakami towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Zakres dostawy
• Walizka na notebook
• Instrukcja użytkowania

Aktualne Instrukcje obsługi           
Pobierz najnowsze instrukcje obsługi, klikając link www.conrad.com/downloads lub skanując przedstawiony 
kod QR. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na stronie internetowej.

Objaśnienie symboli
 Symbol wykrzyknika w trójkącie oznacza ważne wskazówki w tej instrukcji obsługi, których 

należy koniecznie przestrzegać.

 Symbol strzałki znajduje się tam, gdzie można znaleźć specjalne porady i wskazówki na temat 
obsługi.

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa użytkowania
Dokładnie przeczytać instrukcję obsługi i przestrzegać zawarte w niej wskazówki 
dotyczące bezpieczeństwa. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za obrażenia oraz 
szkody spowodowane nieprzestrzeganiem wskazówek bezpieczeństwa i informacji 
zawartych w niniejszej instrukcji obsługi. Co więcej, w takich przypadkach użytkownik 
traci gwarancję.

a) Ogólne informacje
• Produkt nie jest zabawką. Należy trzymać go poza zasięgiem dzieci i zwierząt.
• Dopilnować, aby materiały opakowaniowe nie zostały pozostawione bez nadzoru. Dzieci 

mogą się zacząć nimi bawić, co jest niebezpieczne.
• Chronić produkt przed ekstremalnymi temperaturami, bezpośrednim światłem 

słonecznym, silnymi wibracjami, wysoką wilgotnością, wilgocią, palnymi gazami, oparami i 
rozpuszczalnikami.

• Nie narażać produktu na obciążenia mechaniczne.
• Jeśli bezpieczna praca nie jest dłużej możliwa, należy przerwać użytkowanie i zabezpieczyć 

produkt przed ponownym użyciem. Bezpieczna praca nie jest możliwa, jeśli produkt:
 - został uszkodzony, 
 - nie działa prawidłowo, 
 - był przechowywany przez dłuższy okres czasu w niekorzystnych warunkach lub 
 - został nadmiernie obciążony podczas transportu.

• Z produktem należy obchodzić się ostrożnie. Wstrząsy, uderzenia lub upuszczenie produktu 
spowodują jego uszkodzenie.

• Jeśli istnieją wątpliwości w kwestii obsługi, bezpieczeństwa lub podłączania produktu, należy 
zwrócić się do wykwalifikowanego fachowca.

• Prace konserwacyjne, regulacja i naprawa mogą być przeprowadzane wyłącznie przez 
eksperta w specjalistycznym zakładzie.

• Jeśli pojawią się jakiekolwiek pytania, na które nie ma odpowiedzi w niniejszej instrukcji, 
prosimy o kontakt z naszym biurem obsługi klienta lub z innym specjalistą.

b) Osoby i produkt
• Nie rzucaj walizką na notebook ani nie używaj jej jako narzędzie uderzeniowe.
• Nie obrabiaj walizki na notebook narzędziami, np. uderzanie młotkiem lub wiercenie otworów 

w obudowie.

To publikacja 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. Publikacja ta odpowiada 
stanowi technicznemu urządzeń w chwili druku.
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