S Vyhrievaný poťah sedadla

E Car Seat Heating Cushion

Poťah so zosilnenou konštrukciou, veľmi príjemný.
Ideálne pre príjemnú jazdu v chladných ročných
obdobiach. Zapojenie do bežnej zásuvky automobilového zapaľovača 12V konektorom. Poťah sedadla s
univerzálnym systémom upevnenia. Možno pripevniť
na väčšinu obvykle používaných automobilových
sedadiel. K čisteniu používajte penové čističe textílií. V
žiadnom prípade neperte v pračke. Zástrčka je
vybavená poistkou 5 A, výmenu urobíte odskrutkovaním prednej časti konektoru. Pomocou ovládania je
možné zvoliť nízky (LO) alebo vysoký (HI) režim
vyhrievania poťahu. Prepnutím do polohy OFF sa
vyhrievanie vypne. Poťah je možné použiť i na
sedadlách, ktorá majú zabudovaný bočný airbag
priamo v operadle predných sedadiel.
Upozornenie: Žiadna časť poťahu nesmie zakrývať
vyústenie airbagu v operadle sedadla (viz dokumentácia k vozu). Chráňte pred vlhkom. Nenechávajte
zapnutý poťah vo voze bez dozoru (vybitie akumulátoru, prehriatie). Poťah na sedadle neprekladajte,
predídete tím možnému poškodeniu sedadla.

Seat cover with universal mounting system, power
supply 12V (cigarette lighter plug). Can be mounted
on most commonly car seats. To clean, use foam
cleaner for textile. The plug with 5A fuse, to replace
unscrew front ring on plug. Cable remote control select low (LO) or high (HI) heating mode. Can be
used on seats witch build-in side airbags in the
seatbacks. Warning: Don not cover any airbags
opening (see car user guide). Protect from humidity.
Do not leave heating cover in a car unattended (risk
of overheating, battery discharge). Do not fold - avoid
potential damage seat cushion or seat.
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C Vyhřívaný potah sedadla
Potah se zesílenou konstrukcí, velmi příjemný. Ideální
pro příjemnou jízdu v chladných ročních obdobích.
Zapojení do běžné zásuvky automobilového zapalovače 12V konektorem. Potah sedadla s univerzálním
systémem upevnění. Lze připevnit na většinu běžně
používaných automobilových sedadel. K čištění používejte pěnové čističe textilií. V žádném případě neperte
v pračce. Zástrčka je vybavena pojistkou 5A, její výměnu provedete odšroubováním přední části konektoru.
Pomocí ovládání lze zvolit nízký (LO) nebo vysoký (HI)
režim vyhřívání potahu. Přepnutím do polohy OFF se
vyhřívání vypne. Potah lze použít i na sedadlech, která
mají zabudovaný boční airbag přímo v opěradle předních sedadel.
Upozornění: Žádná část potahu nesmí zakrývat
vyústění airbagu v opěradle sedadla (viz dokumentace
k vozu). Chraňte před vlhkem. Nenechávejte zapojený
potah ve voze bez dozoru (vybití akumulátoru, přehřátí). Potah na sedadle nepřekládejte, předejdete tím
možnému poškození sedadla.

napájeni / napájani / input: 12 V =
příkon / príkon / output (LO): 2,8A (cca 35 W)
příkon / príkon / output (HI): 4,0A (cca 50 W)
vestavěný termostat / zabudovaný termostat / built-in thermostat: 1x
Materiál: 25% vlněná tkanina, 25% teplu
odolný polypropylen, 50% pěnová hmota
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