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Manual de utilizare



Specificatii tehnice 

Caracteristici : Antifurt, lacat de securizare, port USB, 
Rezistent la apa
Material: Poliester
Culori disponibile: Gri, Negru, Albastru
Dimensiune laptop: Pana la 15.6"
Dimensiuni produs: 34 cm x 12 cm x 47 cm
Greutate produs: 950 g

Instructiuni pentru folosirea portului USB integrat.
I. Conectați portul USB din interiorul rucsacului la un power 
bank portabil și puneți-l într-un buzunar interior.
II. Conectați portul USB exterior din lateral la smartphone 
folosind cablul de încărcare propriu.

Instructiuni pentru schimbarea codului lacatului de 
securizare
I. Codul de securitate implicit este 000 (zero, zero, zero)
II. Trageți și mențineți butonul în poziția deblocat și 
pozitionati rotitele pe noul cod dorit.
III. Eliberați butonul, acum codul este schimbat.

ATENTIE
Acest produs nu este o jucărie, vă rugăm să-l țineți departe 
de copii pentru a evita accidentele inutile.
Nu răsuciți și nu striviți cablul USB.
Nu utilizați funcția de încărcare dacă cablul sau conectorii 
sunt rupte sau deteriorate.
Rucsacul nu este rezistent la temperaturi ridicate, țineți 
departe de surse de căldură și flăcări deschise.
Nu încercați să dezasamblați sau să modificați rucsacul 
deoarece se poate deteriora sau slăbi integritatea 
structurală, cauzând potențiale daune materiale sau răniri.
În timp ce rucsacul este conceput pentru utilizare în aer liber, 
evitați expunerea excesivă la elemente meteorologice 
extreme, cum ar fi ploaia abundentă.



Informatii privind deseurile de echipamente 
electrice si electronice (DEEE) 

 Deseurile de echipamente electrice si electronice (DEEE) 
pot contine substante periculoase ce au un impact negativ 
asupra mediului si sanatatii umane, in cazul in care nu sunt 
colectate separat.
Acest produs este conform cu Directiva UE DEEE 
(2012/19/UE) si este marcat cu un simbol de clasificare a 
deseurilor de echipamente electrice si electronice (DEEE), 
reprezentat grafic in imaginea alaturata.
Aceasta pictograma indica faptul ca DEEE nu trebuie 
amestecate cu deseurile menajere si ca ele fac obiectul unei 
colectari separate.
Avand in vedere prevederile OUG 195/2005 referitoare la 
protectia mediului si O.U.G. 5/2015 privind deseurile de 
echipamente electrice si electronice, va recomandam sa 
aveti in vedere urmatoarele:
• Materialele si componentele folosite la constructia acestui 
produs sunt materiale de inalta calitate, care pot fi refolosite 
si reciclate.
• Nu aruncati produsul impreuna cu gunoiul menajer sau cu 
alte gunoaie la sfarsitul duratei de exploatare.
• Transportati-l la centrul de colectare pentru reciclarea 
echipamentelor electrice si electronice unde va fi preluat in 
mod gratuit.
• Va rugam sa luati legatura cu autoritatile locale pentru 
detalii despre aceste centre de colectare organizate de 
operatorii economici autorizati pentru colectarea DEEE


