
                                                                                   Návod k obsluze
V084 - Vyhřívaná podložka do auta na sedadlo

Vážení zákazníci, 

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup tohoto produktu. Tento návod k
obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku
do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte
na to, abyste jim odevzdali i tento návod. Ponechejte si tento návod, abyste
si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!

Popis: 

Napájení 12V cigaretová zdířka zapalovače, Maximální příkon: 30W,
Rozměry : 97 cm (délka) x 48 cm (šířka), Regulátor teploty s bezpečnostní
tepelným spínačem, jednoduché ovládaní, rychle vyhřátí

Bezpečnost:

• Z bezpečnostních a schvalovacích důvodů (CE) není povoleno svévolné
přestavování a/nebo 

pozměňování produktů. 

• Přístroj nesmí být vystaven žádným extrémním teplotám (< -10°C / >
+50°C), silným 

vibracím nebo silnému mechanickému zatížení. 

• Tento přístroj není žádnou hračkou a nenáleží do dětských rukou. Děti by
mohly spolknout 

díly přístroje nebo se zranit.

Použití:

Umístěte podložku na sedadlo pouze tak, aby nebyly zakryty airbagy. Podložku na sedadlo mohou používat pouze 
osoby s obvyklou citlivostí na vnímání tepla! Na podložku na sedadlo nepokládejte dečky, polštáře nebo potahy. 
Vyhřívací funkci nepoužívejte při přímém kontaktu mezi pokožkou a podložkou na sedadlo. Produkt během použití 
nezkrucujte ani neohýbejte. Podložku musíte po umístění na sedadlo rovně rozprostřít. Při použití ve vozidle odpojte 
produkt a jiné spotřebiče od baterie dříve, než připojíte rychlo-nabíječku! Podložku používejte pouze při nastartovaném
motoru. Pokud cítíte bolesti, musíte výrobek okamžitě vypnout. Výrobek nikdy nepoužívejte v blízkosti jiných zdrojů 
tepla. Nikdy neponořujte výrobek do vody. Chraňte výrobek a kabely před působením vysokých teplot a vlhkostí.

- Zapojte zástrčku do zásuvky 12V DC( např. Zapalovač cigaret)

- Podložku na sedadlo zapněte  přepínačem( LO – první stupeň vyhřívaní, HEAT – druhý stupeň vyhřívaní)

- K vypnutí podložky přepněte do polohy OFF. Zástrčku vytáhněte z cigaretové zdířky.

 Údržba a čištění 

 Produkt nevyžaduje žádnou údržbu. K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou navlhčený hadřík. 
Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto 
prostředky mohly poškodit pouzdro produktu. 

Recyklace:

Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vhazovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci doby 
životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení. Šetřete životní prostředí a přispějte k jeho 
ochraně! 

Záruka:

Na tento produkt poskytujeme záruku 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného 
zacházení, nehody, opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo změn na výrobku, provedených třetí osobou. 
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