POZNÁMKY UŽIVATELE

SEAT HEATER

Univerzální vyhøívání sedadel vozidla

Návod na použití

UPOZORNÌNÍ: Pøed instalací si pozornì pøeètìte instrukce a doporuèení uvedené v návodu.
Zaøízení musí být instalováno a používáno v souladu s tímto návodem. Zaøízení je urèeno
pro montáž do všech osobních motorových vozidel s 12-voltovým elektrickým systémem. Zaøízení
musí být pøipojené na 12V a ukostøené záporným pólem. Výrobce ani prodejce nezodpovídají za
pøípadné škody vyplývající z nesprávné instalace, používání, provozování èi ovládání výrobku
odlišnì od návodu na používání. Neodborným zásahem do zaøízení nebo jeho úpravou hrozí
riziko poškození samotného zaøízení nebo elektrické sítì automobilu a ztráta záruky. Pro správnou a bezchybnou èinnost výrobku doporuèujeme instalaci svìøit odbornému servisu.

POPIS SYSTÉMU

Obsluha zaøízení

Vyhøívání SEAT HEATER poskytuje uživateli dva stupnì ohøevu. Vysoký a nízký. Pøi vysokém
ohøevu vyhøívání pracuje do teploty 45°C. Po pøekroèení této teploty termostat pøeruší vyhøívání
a znova sepne až po klesnutí pod hranièní teplotu. Pøi nízkém ohøevu vyhøívání pracuje do
teploty 35°C. Po pøekroèení této teploty termostat pøeruší vyhøívání a znova sepne až po
klesnutí pod hranièní teplotu.
- vyhøívání vypnuté

SEAT HEATER je univerzální vyhøívání sedadel vozidla. Je urèeno pro dodateènou montáž
a zvyšuje tak pohodlí pøi øízení motorového vozidla v zimním nebo chladném období. Je
urèeno pro montáž pod èalounìní sedadel a tak nijak nenarušuje vzhled interiéru ani pohodlí
pøi sezení. Vyhøívání je ovládáno pomocí pøídavného pøepínaèe, kterým si mùžete nastavit
dva stupnì ohøevu - vysoký a nízký. Udržování optimální teploty zajišśuje termostat, který
automaticky zapíná a vypíná vyhøívání podle nastaveného stupnì ohøevu.

vyhøívací prvky jsou urèené
pro dlouhodobé používání
vyhøívací tìlesa jsou vložené
pod èalounìní sedadla
kabelové svazky a pojistky
systému se umístí na skryté
místo ve vozidle
termostat neustále kontroluje
teplotu sedadel pro požitek
z komfortu jízdy

- vysoký ohøev. Kontrolka na pøepínaèi svítí žlutì

- nízký ohøev. Kontrolka na pøepínaèi svítí zelenì

TECHNICKÉ PARAMETRY
Napájecí napìtí

12V +/- 25%

Pracovní teplota

-30°C až 70°C

Maximální proudový odbìr

3,8 A

Vypínací teplota - vysoký ohøev

45 °C

Vypínací teplota - nízky ohøev

35 °C

OBSAH BALENÍ
●
●

topné tìleso pro sedací èást
propojovací kabeláž

●

topné tìleso pro opìradlovou èást

●

pøepínaè
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7. Ovládací pøepínaè umístìte na místo dohodnuté se zákazníkem. Nejèastìjší místa montáže
pøepínaèù jsou støedová konzola, místo v okolí øadící páky, plasty v okolí sedadla. Po výbìru
vhodného místa navrtejte otvor O 20mm a namontujte pøepínaè ovládání vyhøívání. Pøepínaè
pøipojte ke kabelovému svazku.

MONTÁŽ SYSTÉMU

Upozornìní: Ještì pøed montáží provìøte, zda je možné vyhøívání do sedadla namontovat
a zda je zaøízení funkèní.
Pøed samotnou montáží si ve vozidle najdìte pøípojné body nebo vodièe, kde budete pøipojovat
napájení vyhøívání. Potom odpojte akumulátor vozidla (pozor na autorádio s kódem!). Demontujte sedadlo, do kterého budete vyhøívání montovat. Pokud je vozidlo vybaveno boèními
airbagy, držte se pokynù výrobce vozidla. Konektory neodpojujte, pokud jste pøedtím neodpojili akumulátor vozidla. Rovnìž nepøipojujte akumulátor, pokud jsou konektory ze sedadla
odpojeny, aby øídící jednotka nenaèítala chybu airbagu.
Postup montáže:
1. Zdemontujte sedadlo z vozu. Podle potøeby zdemontujte boèní krycí plasty, abyste mohli
odèalounit sedadlo. Èalounìní mùže být uchyceno rùznými zpùsoby podle typu vozidla.

8. Namotujte sedadlo zpìt do vozidla a propojte všechny konektory vyhøívání a konektory
sedadla (airbag, elektrické nastavení ...). Zkontrolujte zapojení vyhøívání. Pokud je
vše v poøádku, pøipojte akumulátor vozidla a pøezkoušejte funkènost vyhøívání sedadla.

Schéma zapojení

zapalování
+12V

èervený

7,5A

èerný

5

2

2. Po odèalounìní pøiložte vyhøívání na místo kde bude na sedadle namontované a pro na pájecí vodièe z vyhøívání udìlejte podle potøeby do sedadla otvor.

otvor pro napájecí vodièe
vyhøívání

5. Èalounìní sedadla dejte na pùvodní místo a sedadlo poskládejte do pùvodního stavu.
Vodièe z jednotlivých èástí vyhøívání spojte pod sedadlem a upevnìte je tak, aby nebránili
pøi pohybu sedadla nebo aby nedošlo k jejich poškození.
3. Odlepte ochranou fólii z lepící èásti vyhøívání

6. Napájecí vodièe vyhøívání zapojte podle schématu zapojení a druhou stranu vodièù
dotáhnìte pod sedadlo, do kterého jste namontovali vyhøívání. Vodièe umístìte tak, aby
nedošlo k jejich poškození.
4.Vyhøívání nalepte na urèené místo a pøes otvor v sedadle natáhnìte napájecí vodièe.
Jednotlivé èásti vyhøívání nalepte tak, aby nebyly pomaèkané a nedošlo k jejich poškození.
Neumísśujte vyhøívání tak, aby procházela místem, kde bude èalounìní pøichyceno k sedadlu.
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