
Capacul scaunului încălzit 12V 

Vă rugăm să citiți cu atenție următoarele instrucțiuni înainte de utilizare! Nerespectarea instrucțiunilor poate duce la 
șoc electric, incendiu și deteriorare a proprietății! Păstrați instrucțiunile într-un loc sigur, ușor accesibil. Dacă 
transmiteți produsul la un terț, adăugați și acest ghid! 

• Folosiți dispozitivul numai așa cum este descris în instrucțiuni! Distribuitorul nu este răspunzător pentru daunele 
rezultate din nerespectarea instrucțiunilor! 
• Atenție! Nu există niciun comutator pe dispozitiv. conectându-l la bricheta, încălzitorul de scaune este alimentat și 
filamentele de încălzire încep să se încălzească! Aparatul este oprit prin scoaterea dopului din priză. Nu trageți 
niciodată cablul! 
• Nu lăsați niciodată aparatul nesupravegheat în timpul funcționării (conectat)! 
• Scoateți întotdeauna ștecherul când ieșiți din mașină! Priza din unele vehicule va fi încă alimentată când motorul 
este oprit, astfel încât încălzitorul de scaun va continua să funcționeze. Este posibil să descărcați bateria mașinii sau 
este posibil să nu puteți răspunde la defecțiuni. 
• Fixați în siguranță capacul scaunului. Rutați cablul de alimentare astfel încât să nu interfereze cu conducerea. 
Asigurați dispozitivul astfel încât să nu prezinte un risc de coliziune sau rupere. 
• Aveți grijă să nu plasați capacul scaunului, deoarece firele de încălzire din interiorul acestuia pot fi deteriorate și 
pot cauza un scurtcircuit. 
• Folosiți numai un dispozitiv complet intact! Nu folosiți aparatul dacă oricare dintre piesele sale sunt deteriorate! 
Încredințați întotdeauna lucrările de întreținere a dispozitivului și înlocuirea pieselor unui specialist! 
• Nu lăsați aparatul la îndemâna copiilor. Copiii nu înțeleg și nu recunosc potențialele riscuri asociate cu utilizarea 
aparatelor electrice. 
• Produsul este conceput pentru uz uman. Nu este potrivit pentru încălzirea sau menținerea animalelor calde, 
utilizarea sa în această direcție este interzisă! 
• Nu folosiți produsul dacă aveți un stimulator cardiac! 
• Utilizarea încălzitorului de scaun prea mult timp poate scurge bateria (atunci când motorul nu funcționează). 
• Poate fi acționat numai de la o rețea de 12 Volți! 
• Nu expuneți dispozitivul la ploaie sau la condiții umede. Aveți grijă să nu stropiți apă pe aparat. Înainte de utilizare, 
asigurați-vă că ștecherul și cablul nu sunt umede. Nu porniți niciodată aparatul cu mâinile umede și umede! Nu 
folosiți aparatul dacă este îmbibat! Șocul electric este periculos! 
• Aparatul este conceput numai pentru uz interior! 

Inserare 
Încălzirea scaunelor poate fi instalată cu ușurință în aproape orice tip de scaun auto. Puneți perna scaunului pe 
scaunul auto. Folosiți curelele elastice pentru a fixa produsul în partea din spate a scaunului, apoi agățați curelele de 
cârlig sub scaun sau în partea inferioară a scaunului. 

Utilizare 
Pentru a utiliza (porni) este suficient să conectați produsul la priza brichetei (după montare sigură) Nu există niciun 
comutator pe aparat, după conectarea la priza brichetei, filamentele de încălzire încep să se încălzească. Puteți opri 
aparatul trăgând mufa din priză. Nu folosiți niciodată produsul nesupravegheat! 
 

Îngrijire, întreținere 
Produsul este topit. Puteți, de asemenea, să o înlocuiți. Înlocuiți o siguranță aruncată doar cu o siguranță de același 
tip (sticlă) sau cu aceleași date (amperii). 

Curățenie 
Ștergeți curat cu o cârpă ușor umezită cu apă călduță și apă caldă. Asigurați-vă că nu există umiditate în dispozitiv și 
conector. Folosiți din nou produsul numai după ce s-a uscat complet. 
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