
 Instrukcja użytkowania
Wodoszczelna obudowa
Nr zamówienia 1310217
Nr zamówienia 1310218
Nr zamówienia 1310219
Nr zamówienia 1310220
Nr zamówienia 1806734

Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem
Produkt służy do transportu wrażliwych urządzeń i elementów, które muszą być chronione 
przed wpływami czynników zewnętrznych, takich jak np. deszcz i kurz.
Ze względów bezpieczeństwa oraz certyfikacji nie można w żaden sposób przebudowywać 
lub zmieniać urządzenia. W przypadku korzystania z produktu w celach innych niż opisane, 
produkt może zostać uszkodzony. 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
• Wodoszczelna obudowa
• Instrukcja użytkowania

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

Wyjaśnienia symboli
 Symbol z wykrzyknikiem wskazuje na specjalne zagrożenia związane z obsługą, 

funkcjonowaniem lub warunkami pracy.

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.
• 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.
• Nie użytkować produktu jako siedzenia. Nie stawać na produkcie. W wyniku tego, 

produkt może zostać uszkodzony. Istnieje również ryzyko urazu.
• Przestrzegać obowiązujących wymogów prawnych oraz zasad dotyczących 

zdrowia i bezpieczeństwa, zabezpieczenia ładunku, obsługi ciężkich ładunków itp.
• Jeśli przy pomocy produktu odbywa się transport ciężkich przedmiotów, należy 

zapewnić odpowiedni pojazd (np. pojazd z platformą lub wózek transportowy).
• Odpowiednio zabezpieczyć produkt na pojeździe podczas transportu. W trakcie 

hamowania, przyspieszania lub skręcania, produkt może się przemieścić. Produkt 
i/lub pojazd mogą zostać uszkodzone. Istnieje również ryzyko urazu.

• Należy zawsze ustawiać produkt tak, aby nie mógł się przewrócić lub wyślizgnąć. 
Wybrać stabilny, płaski, wystarczająco duży obszar jako miejsce ustawienia.

• Trzymać produkt z dala od słonej wody, chemikaliów, kwasów i zasad.
• Należy zwrócić uwagę, aby żaden przedmiot nie został zakleszczony pomiędzy 

dwoma połowami obudowy.
• Jeśli kilka produktów o tej samej wielkości ma zostać ustawionych na sobie, 

upewnić się, że stos się nie przewróci.
• Przy bardzo niskich temperaturach zewnętrznych, tworzywo sztuczne (PP) staje 

się kruche i może łatwo się złamać (na przykład w wyniku upadku na twardą 
powierzchnię).

• Zamknąć produkt szczelnie na wszystkie zatrzaski, aby zapobiec przedostawaniu 
się kurzu i wilgoci.

• Zabezpieczyć transportowane elementy w produkcie za pomocą dołączonych 
piankowych wkładek lub innego odpowiedniego wypełnienia.

• Zamknąć pokrętło do wyrównania ciśnienia, gdyż w przeciwnym razie może 
przenikać przez nie woda lub wilgoć. Ponadto, pokrętło służy do wyrównywania 
ciśnienia przed otwarciem produktu, gdy był on transportowany pomiędzy 
zróżnicowanymi wysokościami.

Elementy obsługowe

O
N

OFF

O
N

OFF

O
N

OFF

O
N

OFF

O
N

OFF

O
N

OFF

 Nr zamówienia. 1806734 ma nieco inny wygląd, ale ogólne cechy i funkcje są takie 
same. Zdjęcia mają charakter poglądowy. 

Obsługa i czyszczenie
• Czyścić produkt czystą, miękką szmatką. Szmatkę należy zmoczyć w letniej wodzie. Do 

usuwania cięższych zabrudzeń należy użyć dodatkowo łagodnego środka czyszczącego.
• W żadnym wypadku nie stosować agresywnych środków czyszczących ani roztworów 

chemicznych, jako że mogą one uszkodzić obudowę (przebarwienia).

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

Dane techniczne
Nr zamówienia 1310217 1310218 1310219 1310220 1806734

Objętość 4,6 l 2,9 l 9 l 23,4 l 32 l

Obciążeniu maks. 10 kg maks. 10 kg maks. 20 kg maks. 25 kg max. 30 kg

Wymiary wewnętrzne 
(szer. x gł. x wys.)

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

Wymiary zewnętrzne 
(szer. x gł. x wys.)

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

Waga (pusta) 1,2 kg 870 g 1,8 kg 4,7 kg 4,5 kg

Stropień ochrony IP67 IP67 IP67 IP67 IP67
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