
Vstavané vyhrievanie sedadla AWHL400 24V 
 
 

Pokyny na inštaláciu 
Obsah balenia (na 1 sedadlo): 
-spätná vykurovacia jednotka - 2 vyhrievacie dosky 
- vyhrievanie sedadla - 2 vyhrievacie dosky 
-3 prepínač polohy 
- káblový zväzok 
Technický popis: 
aktuálna spotreba: 2,28 A 
-pracovné napätie: 24 V +/- 25% 
-spínač: 2-farebná (zelená a červená) LED, 2-polohový prepínač 
- počet a veľkosť vyhrievacích platní: 4 kusy, každá o rozmeroch 13 x 30 cm 
Spínač vyhrievania sedadla AWHL má 3 úrovne. Funkcie každej polohy prepínača: 
Poloha -HI: vysoký stupeň zahrievania (45 ° C), červená LED svieti 35 ° C (zapnutá) - 45 ° 
C (vypnutá) ± 4 ° C 
-LOW poloha: nízkoúrovňové vykurovanie (35 ° C), ZELENÁ LED dióda na 25 ° C 
(zapnutá) - 35 ° C (vypnutá) ± 4 ° C 
- Poloha STRED: nesvieti, žiadna z diód LED nesvieti. 
Užívateľ si môže vybrať medzi vysokou a nízkou úrovňou vykurovania. Hodnoty teploty 
uvedené pre každý stupeň sa netýkajú teploty povrchu sedadla, ale teploty 
vykurovacieho systému. Tieto dve hodnoty teploty nemôžu byť rovnaké, pretože 
teplota povrchu sedadla tiež závisí od kvality a hrúbky čalúnenia sedadla. 
Náradie potrebné na inštaláciu: 
- nôž 
- skalpel 
- Čalúnené nástroje 
- kliešte 
- skrutkovače 
- kľúče 
- spájkovačka 
- sťahovacie pásky 
- izolačná páska 
inštalácie: 
1.Definujte umiestnenie varných platní na povrchu sedadla. Je dôležité, aby sa kovové 
vystužovacie tyče poťahu sedadla nedostali na varné platne, pretože by vytrhli tkaninu 
varnej platne, ktorá by mohla spôsobiť skrat! 
2.Vyberte sedadlo z vozidla. Ak je na sedadle airbag, vypnite zapaľovanie a počkajte 
aspoň 30 minút. Počas inštalácie nezapínajte zapaľovanie! Dávajte pozor, aby ste 
neodpojili ich airbagy, ak je to možné. 

3.Odstraňte poťahy, ktoré môžu brániť odstráneniu čalúnenia. 
Ak je to možné, oddeľte sedadlo a operadlo 
4. Vyberte čalúnenie zo sedadla. 
5. Varnú dosku položte na sedadlo, zaistite ju obojstranným lepidlom. Zapojenie 
vyhrievacieho prvku sedadla sedadla je čierne, zatiaľ čo zapojenie operadla sedadla je 
žlto-červeno-čierne. Je dôležité, aby ste na horúce platne neumiestňovali kovové 
výstužné tyče poťahu sedadla, pretože by som tkaninu varných platní otrel, čo by 
mohlo spôsobiť skrat! 
6.Vydrite špongiu špicatým nástrojom a prevlečte cez ňu káblový zväzok. 
7. Nasaďte na sedadlo čalúnené a plastové poťahy. 
8.Odstráňte aj čalúnenie z operadla a zaistite varné platne, ako je opísané vyššie. 
9. Kábel nasaďte na jednu stranu operadla a znova namontujte čalúnenie. 
10.Zostavte sedadlo a spojte dva čierne konektory. Všetky káble musia byť bezpečne 
pripevnené, aby sa počas jazdy zabránilo vibráciám a hluku. 
11. Veďte káblový zväzok pod podlahu vozidla. Pomocou poistky pripojte kladný 
(červený) a záporný (čierny) vodič k elektrickému systému vozidla. Odporúča sa pripojiť 
vyhrievanie sedadla do bodu, ktorý je pod napätím po zapnutí zapaľovania. Ohrievač 
teda nebude schopný vybiť batériu, ak bola zapnutá a zabudnutá po zastavení vozidla. 
12. Ak je sedadlo vybavené airbagom, vymeňte jeho sedadlo. POZOR! Je zakázané 
pripájať káble airbagov k zapaľovaciemu automobilu. Pripojte predtým navlečenú 
kabeláž vyhrievania sedadla k kabeláži zo sedadla. 
13.Spresnite umiestnenie prepínača. Možné možnosti umiestnenia prepínača 
zahŕňajú: 
-Pre predné sedadlá: kryt okolo radiacej páky, bočný kryt zábradlí sedadla, prístrojová 
doska. 
-Pre zadné sedadlá: kryt okolo radiacej páky, kryt stĺpa, stredová konzola. 
Po výbere polohy prepínača urobte otvor s priemerom 20 mm. 
14.Vložte spínač do otvoru, pripojte vodiče a potom zacvaknite konzolu, v ktorej je 
umiestnený trojpolohový spínač. 
15. Skontrolujte ohrievač v oboch polohách spínača. 
 
Záruka je podmienená inštaláciou v odbornom servise. 
 
Dovozcu; 
S.M.Power Kft 
2310 Szigetszentmiklós, Csepeli út 15 
www.smpower.eu 
 
 
 
 
 



 


