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1 Uchwyt
2 Zatrzask zamka
3 Korpus zamka

Instrukcja obsługi

4 Kółka numeryczne
5 Przycisk odblokowujący

Walizka dla pilotów

6 Zaczep paska na ramię

Nr zamówienia 1713923

7 Zatrzask walizki

Przeznaczenie

Aluminiowa obudowa jest wytrzymała i lekka. Wewnętrzne przegródki mieszczą laptop (maks.
16-calowy rozmiar ekranu), karty, długopisy i inne większe przedmioty. Można korzystać z
paska na ramię
Aby zachować bezpieczeństwo i przestrzegać użycia zgodnego z przeznaczeniem, produktu
nie można przebudowywać i/lub modyfikować. Stosowanie produktu w celach innych niż
zgodne z przeznaczeniem może doprowadzić do jego uszkodzenia. Dokładnie przeczytać
instrukcję obsługi i przechowywać ją w bezpiecznym miejscu. Produkt można przekazywać
osobom trzecim wyłącznie z dołączoną instrukcją obsługi.
Wyrób ten jest zgodny z ustawowymi wymogami krajowymi i europejskimi. Wszystkie nazwy
firm i produktów są znakami handlowymi ich właścicieli. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Zawartość dostawy

• Pokrowiec

• Pasek z podkładką na bark.
• Instrukcja obsługi
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Obsługa
Przed pierwszym użyciem walizki należy usunąć czerwoną tabliczkę przymocowaną
do kółek numerycznych (4).

a) Wybór kombinacji

Domyślną kombinacją jest (0-0-0). Ze względów bezpieczeństwa należy ją jak najszybciej
zmienić.
Nie należy stosować popularnych kombinacji, takich jak 1-2-3, 0-0-0, 1-1-1, 2-2-2.

b) Ustawianie kombinacji
Zapamiętaj swoją kombinację. Jeśli ją zapomnisz, będziesz musiał przetestować
każdą kombinację cyfr od 0-0-0 do 9-9-9 aż do otwarcia zamka.

Aktualne Instrukcje obsługi

Pobierz aktualne instrukcje obsługi poprzez link www.conrad.com/downloads
lub zeskanuj przedstawiony kod QR. Postępuj zgodnie z instrukcjami
wyświetlanymi na stronie internetowej.

Wyjaśnienie symboli
Symbol z wykrzyknikiem w trójkącie służy do podkreślenia ważnych informacji w
niniejszej instrukcji obsługi. Zawsze uważnie czytaj te informacje.
Symbol strzałki sygnalizuje specjalne uwagi, związane z obsługą.

Instrukcje bezpieczeństwa

• Przesuń przycisk odblokowujący (5) w lewo i przytrzymaj.
• Przytrzymując wciśnięty przycisk odblokowujący po lewej, ustaw kombinację, obracając
kółka numeryczne (4).

Należy dokładnie przeczytać instrukcje obsługi i bezwzględnie przestrzegać
informacji dotyczących bezpieczeństwa. W przypadku nieprzestrzegania
wskazówek dotyczących bezpieczeństwa i informacji o prawidłowym
użytkowaniu zawartych w niniejszej instrukcji nie ponosimy żadnej
odpowiedzialności za wynikłe uszkodzenia ciała lub mienia. W takich
przypadkach wygasa rękojmia/gwarancja.

c) Zamykanie walizki

a) Ogólne informacje

• Przesuń przycisk odblokowujący (5) w lewo, aby go zwolnić.

• Urządzenie nie jest zabawką. Należy trzymać je w miejscu niedostępnym dla
dzieci i zwierząt.
• Nie pozostawiaj materiałów opakowaniowych bez nadzoru. Dzieci mogą się
zacząć nimi bawić, co jest niebezpieczne.
• Chroń produkt przed ekstremalnymi temperaturami, bezpośrednim światłem
słonecznym, silnymi wstrząsami, wysoką wilgotnością, wilgocią, palnymi gazami,
oparami i rozpuszczalnikami.
• Produktu nie należy poddawać obciążeniom mechanicznym.
• Jeśli bezpieczne użytkowanie produktu nie jest dłużej możliwe, należy wyłączyć je
z użycia i zabezpieczyć przed przypadkowym użyciem. Bezpieczne użytkowanie
nie jest gwarantowane, jeśli produkt:

• Wciskaj zatrzask zamka (2) w korpus zamka (3), aż zatrzaśnie się w miejscu.
• Przesuń numery.

d) Odblokowywanie walizki

• Obróć kółka obrotowe (4), aby odblokować kod.
• Zatrzask zamka (2) otworzy się.

Konserwacja i czyszczenie

• Nie stosuj żadnych agresywnych środków czyszczących i nie przecieraj alkoholem ani
innymi chemicznymi rozpuszczalnikami, gdyż może to spowodować uszkodzenie obudowy i
nieprawidłowe działanie produktu.
• Czyść produkt suchą, pozbawioną włókien szmatką.

Dane techniczne

Zamek kodowy.......................................... Domyślna kombinacja (0-0-0)
Materiał...................................................... Aluminium

-- nosi widoczne ślady uszkodzeń,

Notebook................................................... maks. 16 cali (ok. 40,6 cm)

-- nie działa prawidłowo,

Wymiary wewnętrzne (dł. x szer. x wys.)... 440 x 315 x 190 mm

-- był przechowywany przez dłuższy czas w niekorzystnych warunkach, lub

Masa.......................................................... 3,3 kg

-- został poddany poważnym obciążeniom związanym z transportem.
• Z produktem należy obchodzić się ostrożnie. Wstrząsy, uderzenia lub upadek z
nawet niewielkiej wysokości mogą spowodować uszkodzenia produktu.
• Konserwacja, modyfikacje i naprawy muszą być dokonywane tylko przez technika
lub autoryzowane centrum serwisowe.
• W przypadku jakichkolwiek pytań, na które nie można odpowiedzieć na podstawie
tej instrukcji obsługi, należy skontaktować się z naszym działem wsparcia lub
pracownikiem technicznym.
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