
Fűthető ülésvédő 12V 

Kérem, használat előtt figyelmesen olvassa el az alábbi utasításokat! Az utasítások figyelmen kívül hagyása 
áramütéshez, tűzesethez és anyagi károkhoz vezethet! Tartsa az utasításokat biztos, jól hozzáférhető helyen! 
Amennyiben a terméket egy harmadik személy részére továbbadja, adja hozzá ezt az útmutatót is! 

• A készüléket kizárólag az útmutatóban  leírtak szerint használja! Az útmutatóban leírtak figyelmen kívül 
hagyásából eredő károkért a forgalmazó nem vállal felelőséget! 

• Figyelem! A készüléken nincs kapcsoló. a szivargyújtóba történő csatlakoztatásával az ülésfűtés áram alá kerül, a 
fűtőszálak elkezdik a felmelegedést! A készülék kikapcsolása a csatlakozó dugó az aljzatból való kihúzásával 
történik. Soha ne a vezetéket húzza! 

• A készüléket működés közben (aljzatba csatlakoztatva) soha ne hagyja felügyelet nélkül! 
• Ha kiszáll az autóból mindig húzza ki a csatlakozó dugót! A csatlakozó aljzat néhány járműnél továbbra is 

feszültség alatt marad a motor leállításával, így az ülésfűtés tovább üzemel. Lemerítheti az autó akkumulátorát, 
illetve az esetleges rendellenes működésre Ön nem tud reagálni. 

• Az ülésvédőt szilárdan és biztonságosan rögzítse. Úgy vezesse az elektromos kábelt, hogy az ne zavarja a 
vezetésben. Úgy rögzítse a készüléket, hogy az ne jelentsen veszélyt ütközés vagy törés esetén. 

• Ügyeljen, hogy ne gyűrődjön az ülésvédő, mert a benne lévő fűtőszálak megsérülhetnek és zárlatot okozhatnak. 
• Csak teljesen ép készüléket használjon! Ne használja a készüléket, ha annak bármely alkatrésze sérült! A készülék 

karbantartási munkáit, alkatrész cseréit mindig bízza szakemberre! 
• A készüléket tartsa gyermekektől távol! A gyermekek nem értik vagy nem ismerik fel az elektromos készülékek 

használatával járó lehetséges kockázatokat. 
• A terméket emberi használatra tervezték. Állatok melegítésére, melegen tartására nem alkalmas, ilyen irányú 

használata tilos! 
• Ne használja a terméket, amennyiben szívritmus-szabályzóval rendelkezik! 
• Az ülésfűtés túl hosszú ideig történő használata lemerítheti az akkumulátort.(a motor járása hiányában) 
• Csak 12 Voltos hálózatról működtethető! 
• Ne tegye ki a készüléket esőnek vagy nedves körülményeknek. Ügyeljen arra, hogy ne fröccsenjen víz a 

készülékre. Használat előtt bizonyosodjon meg arról, hogy a csatlakozó és a vezeték nem nedvesek! Soha ne 
kapcsolja be a készüléket nedves, vizes kézzel! Ne használja  a készüléket amennyiben az elázott! Áramütés 
veszélyes! 

• A készüléket kizárólag beltéri használatra tervezték! 

Behelyezés 
Az ülésfűtés gyakorlatilag  mindenfajta autóülésbe egyszerűen beszerelhető. Helyezze az üléspárnát az autóülésre. 
Rögzítse az elasztikus pántok segítségével a terméket az ülés háttámlájához, majd akassza be a kampós pántokat az 
ülés alá vagy az ülés aljára. 

Használat 
A használathoz (bekapcsoláshoz) elég a terméket csatlakoztatnia a szivargyújtó aljzatba.(biztonságos rögzítés után) 
 A készüléken nincs kapcsoló, a szivargyújtó aljzatba történő csatlakoztatás után a fűtőszálak elkezdik a 
felmelegedést. A készüléket úgy tudja kikapcsolni, hogy a dugót kihúzza az aljzatból. Soha ne működtesse a terméket 
felügyelet nélkül! 

Ápolás, karbantartás 
A termék biztosítékkal van ellátva. Ennek cseréjét Ön is elvégezheti. A kiégett biztosítékot kizárólag ugyanolyan 
típusú (üveg) illetve ugyanolyan adatokkal (Amper) rendelkező biztosítékra cserélje ki! 

Tisztítás 
Áramtalanított állapotban, langyos, kézmeleg vízben enyhén nedvesített ruhával törölje át. Ügyeljen rá, hogy 
nedvesség ne kerüljön a készülék és a csatlakozó belsejébe. Csak teljes száradás után használja újra a terméket. 
Importőr;  S.M.Power Kft, 2310 Szigetszentmiklós, Csepeli út 15,  www.smpower.eu 


