
Vyhrievaný poťah sedadla 12V 

Pred použitím si pozorne prečítajte nasledujúce pokyny! Nedodržanie pokynov môže mať za následok úraz 
elektrickým prúdom, požiar a poškodenie majetku! Pokyny uschovajte na bezpečnom a ľahko prístupnom mieste. Ak 
odovzdáte produkt tretej strane, pridajte aj tohto sprievodcu! 

• Používajte zariadenie iba podľa pokynov v návode! Distribútor nezodpovedá za škody spôsobené nedodržaním 
pokynov! 
• Pozor! Na zariadení nie je žiadny spínač. pripojením k zapaľovaču cigariet sa vyhrievacie sedadlo zapne a 
vyhrievacie vlákna sa začnú zahrievať! Spotrebič sa vypne vytiahnutím zástrčky zo zásuvky. Nikdy neťahajte za kábel! 
• Nikdy nenechávajte prístroj počas prevádzky bez dozoru (zapojený)! 
• Pri vystupovaní z vozidla vždy vytiahnite zástrčku! Zásuvka v niektorých vozidlách bude stále napájaná, aj keď je 
motor zastavený, takže vyhrievanie sedadla bude naďalej v prevádzke. Môže dôjsť k vybitiu autobatérie alebo 
nemusí byť schopná reagovať na žiadnu poruchu. 
• Kryt sedadla bezpečne a bezpečne upevnite. Napájací kábel veďte tak, aby neprekážal v jazde. Zaistite zariadenie 
tak, aby nepredstavovalo riziko kolízie alebo zlomenia. 
• Dajte pozor, aby ste nepokrčili poťah sedadla, pretože vykurovacie káble vo vnútri sa môžu poškodiť a spôsobiť 
skrat. 
• Používajte iba úplne neporušené zariadenie! Nepoužívajte spotrebič, ak sú niektoré jeho súčasti poškodené! 
Údržbárske práce zariadenia a výmenu dielov zverte vždy odbornému pracovníkovi! 
• Spotrebič uchovávajte mimo dosahu detí. Deti nechápu alebo nepoznajú potenciálne riziká spojené s používaním 
elektrických spotrebičov. 
• Výrobok je určený na použitie u ľudí. Nie je vhodné na vykurovanie alebo udržiavanie tepla zvierat, jeho použitie v 
tomto smere je zakázané! 
• Nepoužívajte výrobok, ak máte kardiostimulátor! 
• Ak používate vyhrievanie sedadla príliš dlho, môže dôjsť k vybitiu akumulátora (keď motor nebeží). 
• Môže sa prevádzkovať iba zo sieťového napájania 12 V! 
• Nevystavujte zariadenie dažďu ani mokru. Dajte pozor, aby na zariadenie nestrekla voda. Pred použitím sa uistite, 
že zástrčka a kábel nie sú mokré. Nikdy nezapínajte prístroj mokrými, vlhkými rukami! Nepoužívajte spotrebič, ak je 
namočený! Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom! 
• Spotrebič je určený iba na použitie v interiéri! 

Vloženie 
Vyhrievanie sedadla sa dá ľahko nainštalovať prakticky na akýkoľvek typ autosedačky. Vankúš sedadla položte na 
autosedačku. Výrobok pripevnite k zadnej časti sedadla pomocou elastických pásov a potom ho pripevnite k sedadlu 
alebo k spodnej časti sedadla. 

Použitie 
Na použitie (zapnutie) stačí produkt zapojiť do zásuvky zapaľovača cigariet (po bezpečnom namontovaní). Spotrebič 
nie je zapnutý, po pripojení do zásuvky zapaľovača cigariet sa ohrievacie vlákna začnú zahrievať. Spotrebič môžete 
vypnúť vytiahnutím zástrčky zo zásuvky. Výrobok nikdy nepoužívajte bez dozoru! 
 

Starostlivosť, údržba 
Produkt je tavený. Môžete ho tiež vymeniť. Vyhorenú poistku vymeňte iba za poistku rovnakého typu (sklo) alebo s 
rovnakými údajmi (Amperes). 

Čistenie 
Čistite textíliou mierne navlhčenou vlažnou vodou a teplou vodou. Skontrolujte, či sa do zariadenia a konektora 
nedostane žiadna vlhkosť. Výrobok používajte až po úplnom vyschnutí. 
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