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Specificaties

Veiligheidsinstructies

Naam: 90 Point Luggage 20"

Model:  LGBK2002RM/zwart  LGBU2003RM/blauw

 LGGY2001RM/grĳs  LGWH2004RM/wit

 LGRD2005RM/rood

Afmetingen: 350 mm × 223 mm × 490 mm (zonder wieltjes)

Buitenafmetingen: 375 mm × 223 mm × 550 mm (met wieltjes)

Volume: ongeveer 36 l   Shell: 100% polycarbonaat

Gewicht: ongeveer 2,9 kg  Voering: 100% polyester

Ga niet met behulp van de wieltjes de trap op of af met de koffer. 

Anders kan de gebruiker gewond raken en kan de koffer omvallen en 

beschadigd raken.

Stop geen contant geld of waardevolle spullen in de koffer.

Zet de koffer niet op een oneffen ondergrond. De koffer kan per ongeluk 

omvallen.

Ga niet op de koffer zi�en. Anders kan de koffer omvallen en kan de 

gebruiker gewond raken.

Zwenkwieltjes

Telescopische handgreep

Handgreep aan de bovenkant

TSA-slot

Polycarbonaat shell

Handgreep aan de zĳkant

Buitenkant
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Opmerking: De rits op de bodem binnen in de koffer wordt gebruikt voor onderhoud. Het 
wordt aanbevolen de rits niet te openen.

Verdeler

Opbergvak van mesh

Vak met rits in U-vorm

Binnenkant 

Het oorspronkelĳke wachtwoord van het slot is ingesteld op 0-0-0. U wordt aanbevolen 
om het wachtwoord te rese�en. Ga als volg te werk:
1. Stel de cĳfers in op 0-0-0 met de tandwielen.
2. Druk de resetknop in met een pen totdat u een klik hoort
3. Draai aan de tandwielen tot u de gewenste combinatie hebt (bĳvoorbeeld 8-8-8).
4. Trek de knop open totdat u een klik hoort en laat de resetknop los.
Uw code is nu ingesteld. Herhaal stap 1 t/m 4 om uw wachtwoord te rese�en.
Opmerking: Als u uw wachtwoord bent vergeten, kunt u de code niet rese�en en het slot 
en de koffer niet openen. Vergeet daarom uw wachtwoord niet.

Instructies voor het TSA-slot

Tandwielen (B)
Resetknop (A)

Knop (C)
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Voorzorgsmaatregelen

Contact

Voorzorgsmaatregelen bĳ het gebruik van de telescopische handgreep.
Til de koffer niet op aan de telescopische handgreep.

Fabrikant: Shanghai Runmi Technology Co., Ltd.
Adres: Room 402-1, Building nr. 14, nr. 518 Xinzhuan Road, Songjiang High Tech Park, 
Caohejing District, Shanghai

Druk niet op de drukknop op de telescopische handgreep wanneer u de koffer 
verplaatst.
Laat de koffer niet langdurig buiten staan op regenachtige dagen.

Houd de koffer uit de buurt van warmtebronnen.

Schrob de koffer niet met bĳtende oplosmiddelen zoals bananenolie, petroleum of 
alcohol. De koffer of het handvat kan vervormen.

Als de koffer in de nabĳheid van een warmtebron als een kachel of verwarming wordt 
geplaatst, kan de koffer of het handvat vervormen.

De koffer is beschermd tegen lichte regen en spatwater, maar is niet volledig 
waterdicht. Als de koffer nat wordt, moet u het water snel met een droge handdoek 
wegvegen om te voorkomen dat er water binnendringt.

Bayer Makrolon-polycarbonaat, krasbestendig patroonontwerp
Ultradun TSA-slot
Zwenkwieltjes die 360 graden horizontaal kunnen draaien
Binnenkant volledig gevoerd met verdeler en vak met ritssluiting
Verdikte telescopische aluminium handgreep voor aanpassing op vier niveaus
Ultiem R-hoekontwerp voor grote ruimte

Productkenmerken

Plaats de bagage niet in een zeer zure of zeer vochtige omgeving.

Een koffer die van een hoge plek valt, kan lichamelĳk letsel veroorzaken en de koffer en 
de spullen erin kunnen beschadigd raken. Berg de koffer daarom goed op wanneer u 
deze op hoge plaatsen weglegt.

Als de koffer langere tĳd onder extreme omstandigheden wordt geplaatst, kunnen de 
gesp, het slot en de metalen handva�en worden beschadigd en kan de koffer niet 
normaal worden gebruikt.
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Getest op meerdere hoge industriestandaarden

Wereldwĳde 

garantie

Stof 

getest

Trolley 

getest

Ritssluiting 

getest

Valtest

Valtest met belasting

Oscillatietest

Wieltest

Vermoeiingstest

Test op gevaarlĳke materialen (voering)

Zoutsproeitest

Schokbestendigheidstest

Hi�ebestendigheidstest

Ritssluitingtest




