
ZESTAW WALIZEK 5W1 - SREBRNY
model: AG508A

INSTRUKCJA OBSŁUGI ZAMKA SZYFROWEGO

1. Informacje ogólne:

Niezwykle funkcjonalny zestaw który można złożyć do poziomu jednej wielkiej walizy na kółkach,
zupełnie jak niezapomnianą rosyjską matrioszkę!

Walizki zostały wykonane z bardzo trwałego tworzywa sztuczne co utrudnia ich uszkodzenie 
podczas podróży, np. w luku bagażowym samolotu. Wnętrza zostały wyścielone specjalnym, 
odpornym na zabrudzenia materiałem.

Wszystkie 4 walizki (poza kuferkiem) zostały wyposażone w pełni obrotowe, kauczukowe kółka 
które ułatwiają ich przemieszczenia. Posiadają także (oprócz czwartej, najmniejszej) trzycyfrowe
zamki szyfrowe utrudniające ich otwarcie przez niepowołane do tego osoby, zapewnia to 
dodatkowe bezpieczeństwo w podróży.

Zestaw jest niezwykle pojemny! Z powodzeniem zapakujesz na długie wakacje całą swoją 
rodzinę! Z łatwością również dostosujesz odpowiednią walizkę do charakteru swojej 
samodzielnej podróży, gdy np. chcesz uniknąć dodatkowej opłaty bagażowej w trakcie podróży 
samolotem, zawsze możesz użyć jednej z mniejszych walizek. 

2. Cechy produktu:
• Produkt fabrycznie nowy, wysokiej jakości. 
• 4 w pełni obrotowe, łożyskowane kółka wykonane z odpornego kauczuku, co znacznie 

ułatwia poruszanie się. 
• Walizki zapinane są na szybki, podwójny zamek błyskawiczny. 
• Każda z walizek jest wyposażona w wewnętrzny, wzmacniający stelaż oraz 

teleskopowy uchwyt o regulowanej wysokości. 
• Poza kółkami, walizki posiadają również specjalne stopki stabilizacyjne służące do ich 

postawienia oraz standardowe uchwyty. 
• Walizki są dwukomorowe (przegrodowe), z dodatkowymi taśmami oraz zamkiem 

błyskawicznym. 
• Kuferek jest wyposażony w wygodny, regulowany pas na ramię oraz dużą, otwartą 

przestrzeń we wnętrzu. 

Wymiary zewnętrzne poszczególnych elementów zestawu:

Walizka 1: 49 x 72 x 30 cm
Walizka 2: 42 x 62 x 27 cm
Walizka 3: 35 x 52 x 24 cm
Walizka 4: 31 x 42 x 21 cm
Kuferek: 33 x 25 x 15 cm

Wymiary wewnętrzne poszczególnych elementów zestawu:

Walizka 1: 45 x 68 x 28 cm
Walizka 2: 38 x 58 x 24 cm
Walizka 3: 31 x 48 x 21 cm
Walizka 4: 27 x 38 x 18 cm
Kuferek: 31 x 23 x 13 cm 

3. Specyfikacja:

• Materiał: ABS (tworzywo sztuczne) 
• Kolor: srebrny 
• Obrotowe kółka (wysokość od walizki do podłoża - 6,5 cm) 
• Wysuwane uchwyty walizek
• Kuferek z rączką
• Podwójny zamek błyskawiczny
• Zamek szyfrowy (na 3 cyfry) w 3 największych walizkach



4. Obsługa zamka szyfrowego:

• Przesuń plastikowy przycisk nad zamkiem szyfrowym w górną pozycję.
• Następnie, trzymając przycisk w pozycji górnej, kolejno ustaw żądaną cyfrę każdym z 

pokręteł. Powinny one stawiać delikatny opór i charakterystycznie kliknąć za każdym 
przesunięciem pozycji o jeden!

• Po wprowadzeniu żądanych trzech cyfr (np. sekwencji 987), chwyć oba suwaki zamka 
błyskawicznego i umieść je w specjalnych szczelinach obok zamka szyfrowego. 
Kliknięcie zamka potwierdzi jego umieszczenie w blokadzie.

• Przesuń pokrętła na losowe pozycje aby uniemożliwić otwarcie walizki przez 
niepowołaną osobę.

• Aby ponownie otworzyć walizkę, należy wybrać pokrętłem 3 prawidłowe cyfry podane 
przy kodowaniu zamka (jw.).

• Po wprowadzeniu poprawnego kodu przesuń przycisk nad zamkiem szyfrowym w 
górną pozycję. Suwaki zamka błyskawicznego zostaną automatycznie oswobodzone.

Ponownego zakodowania zamka dokonuje się w identyczny sposób jak za pierwszym razem.


