
Încălzirea scaunelor încorporate AWHL400 
 

Instrucțiuni de instalare 
Conținutul pachetului (pentru 1 loc): 
-unitate de încălzire spate - 2 plăci de încălzire 
- unitate de încălzire a scaunelor - 2 plăci de încălzire 
-Interrupator de poziție 3 
-cablaj 
Descrierea tehnică: 
consum curent: 6,5 A 
-tensiune de operare: 12-15 V 
-switch switch: LED în 2 culori (verde și roșu), comutator de comutare în 2 poziții 
-numărul și dimensiunea plăcilor de încălzire: 4 bucăți, 13x30 cm fiecare 
Comutatorul de încălzire a scaunelor AWHL are 3 nivele. Funcțiile fiecărei poziții de 
comutare: 
-Pozitie HI: incalzire in trepte inalte (45º C), led rosu aprins 35 °C (pornit) - 45 °C (oprit) 
± 4 °C 
-Pozitie scăzută: încălzire la nivel scăzut (35º C), LED VERDE la 25 °C (pornit) - 35 °C 
(oprit) ± 4 °C 
- Poziția CENTRULUI: oprit, niciun LED nu este aprins. 
Utilizatorul poate alege între încălzirea la nivel înalt și scăzut. Valorile de temperatură 
indicate pentru fiecare etapă nu se referă la temperatura suprafeței scaunului, ci la 
temperatura sistemului de încălzire. Cele două valori ale temperaturii nu pot fi 
aceleași, deoarece temperatura suprafeței scaunului depinde și de calitatea și 
grosimea tapițeriei scaunului. 
Instrumente necesare pentru instalare: 
- cuțit 
- bisturiu 
- instrumente tapitate 
- clește 
- șurubelnițe 
- chei 
- ciocan de lipit 
- legături de cablu 
- bandă izolatoare 
Instalare: 
1. Definiți locația plăcilor de încălzire pe suprafața scaunului. Este important ca tijele 
de rigidizare metalice ale capacului scaunului să nu se urce pe plăcile de încălzire, 
deoarece ar freca țesătura plăcilor de fierbere, ceea ce ar putea provoca un 
scurtcircuit! 

2. Scoateți scaunul din vehicul. Dacă există un airbag în scaun, opriți contactul și 
așteptați cel puțin 30 de minute. Nu porniți contactul în timpul instalării! Aveți grijă să 
nu deconectați cablurile airbag-ului, dacă este posibil. 
3. Îndepărtați capacele care pot împiedica îndepărtarea tapițeriei. 
Dacă este posibil, separați scaunul și spătarul 
4. Scoateți tapițeria de pe scaun. 
5. Așezați plita pe scaun, asigurați-vă cu un adeziv dublu față. Cablarea elementului de 
încălzire a scaunului este neagră, în timp ce cablarea spătarului scaunului este galben-
roșu-negru. Este important să nu plasați tijele de rigidizare metalice ale capacului 
scaunului pe plăcile de încălzire, deoarece aș freca țesătura plăcii de încălzire, ceea ce 
ar putea provoca un scurtcircuit! 
6.Încercați buretele cu o unealtă ascuțită și trageți cablajul prin el. 
7. Remontați tapițeria și capacele din plastic pe scaun. 
8. De asemenea, îndepărtați tapițeria de pe spătar și asigurați plăcile fierbinți așa cum 
este descris mai sus. 
9. Închideți cablul într-o parte a spătarului și reinstalați tapițeria. 
10. Asamblați scaunul și conectați cei doi conectori negri. Toate cablurile trebuie fixate 
în siguranță pentru a evita vibrațiile și zgomotul în timpul conducerii. 
11. Îndreptați cablajul sub acoperirea podelei auto. Conectați firele pozitive (roșii) și 
negative (negre) la sistemul electric al mașinii printr-o siguranță. Se recomandă 
conectarea încălzitorului de scaun într-un punct care este activat după aprinderea 
contactului. Astfel, încălzitorul nu va putea descărca bateria dacă a fost pornit și uitat 
după oprirea vehiculului. 
12. Remontați scaunul, dacă are un airbag, conectați cablul. ATENȚIE! Este interzis să 
conectați un cablu airbag la o mașină aflată la aprindere. Conectați cablul filetat 
anterior pentru încălzitorul de scaun la cablarea din scaun. 
13.Determinați locația comutatorului. Opțiunile posibile pentru localizarea 
întrerupătorului includ: 
-Pentru scaunele din față: acoperiți în jurul pârghiei de viteze, capacul lateral al șinelor, 
panoul de bord. 
-Pentru scaunele din spate: acoperiți în jurul manetei de viteze, capacul coloanei, 
consola centrală. 
După selectarea locației întrerupătorului, faceți o gaură în diametru de 20 mm. 
14. Introduceți comutatorul în gaură, conectați firele și apoi fixați suportul în care se 
află comutatorul cu 3 poziții. 
15. Verificați încălzitorul în ambele poziții ale comutatorului. 
 
Garanția este condiționată de instalarea de către un garaj de specialitate. 
 
Importator; 
S.M.Power Kft., 2310 Szigetszentmiklós, Csepeli út 15 
www.smpower.eu 



 


