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PLPodgrzewany pokrowiec  
samochodowy 2w1

INSTRUKCJA OBSŁUGI 
Model: 8600

Dziękujemy za zakup tego produktu. Przed 
rozpoczęciem użytkowania produktu prosimy 
o dokładne zapoznanie się z instrukcją obsługi  
i przestrzeganie zawartych w niej zaleceń. 
Instrukcję obsługi należy zachować, aby móc z niej 
skorzystać w przyszłości.

OPIS PRODUKTU / PRZEZNACZENIE
Klimatyzowany pokrowiec na siedzenie zapewniający 
komfort w drodze podczas zarówno upalnych, jak  
i zimnych dni, do całorocznego użytku. Równomierna 
wentylacja lub podgrzewanie na całej powierzchni 
pokrowca. Wyposażony w panel sterujący  
z 3 poziomami intensywności. Cicha praca, funkcja 
automatycznego wyłączania. Mocowanie za pomocą 
gumek i haczyków. Nadaje się również do pojazdów 
z poduszkami powietrznymi w siedzeniach. 
Podgrzewany pokrowiec samochodowy z wentylacją 
zapewnia komfort w każdej porze roku. Zasilanie 
z samochodowego gniazda 12 V. Trzy stopnie 
podgrzewania i wentylacji mogą być ustawiane  
z panelu sterującego. Odpowiedni dla wszystkich 
modeli siedzeń. Również dla foteli wyposażonych w 
boczne poduszki powietrzne.

Montaż:
Rozłóż pokrowiec na siedzeniu i przymocuj  
w odpowiednich miejscach za pomocą gumek  
z haczykami. 

Sposób użycia: 
Uruchom silnik a następnie podłącz wtyczkę 
do gniazda samochodowego 12 V. Wybierz 
odpowiedni poziom podgrzewania lub wentylacji 
za pomocą panelu sterującego. Wybrany poziom 
będzie sygnalizowany lampkami LED na panelu.
Wtyczka posiada bezpiecznik, jeżeli zaistnieje 
potrzeba jego wymiany, należy odkręcić przedni 
element wtyczki.

Zasady bezpieczeństwa oraz ostrzeżenia
Ze względów bezpieczeństwa użytkownika, 
montaż musi być wykonany prawidłowo. Ani jeden 
kawałek pokrowca nie może zakrywać poduszek 
powietrznych. W przypadku nieodpowiedniego 
montażu poduszka powietrzna może nie działać 

prawidłowo.
- Nie wolno zostawiać załączonego pokrowca bez 
nadzoru (grozi to jego przegrzaniem). Nie należy 
zostawiać załączonego pokrowca przy wyłączonym 
silniku pojazdu, ponieważ może to doprowadzić  
do rozładowania akumulatora.
- Należy używać wyłącznie dostarczanej z produktem 
wtyczki 12 v.
- Przed podłączeniem należy sprawdzić, czy styki  
są czyste.
- Nie wolno korzystać z pokrowca w stanie złożonym.
- Przed opuszczeniem pojazdu należy odłączyć 
pokrowiec od gniazda zasilającego.
- Niewłaściwe użytkowanie / naprawa spowoduje 
utratę gwarancji.
- Nie wolno używać pokrowca, gdy on sam lub jego 
przewód zasilający są uszkodzone.
- Pokrowiec powinien być naprawiany przez 
autoryzowany serwis.
- Nie wolno kłaść ostrych przedmiotów na pokrowcu.
- Nie wolno dopuścić do kontakty pokrowca 
z wilgocią.
Producent ani sprzedawca nie ponoszą 
odpowiedzialności za szkody spowodowane 
w wyniku nie przestrzegania zasad zawartych  
w instrukcji obsługi.

Czyszczenie:
Nie wolno czyścić pokrowca chemicznie. 
Pokrowiec można czyścić wyłącznie wilgotną 
szmatką lub nieagresywnym piankowym środkiem  
do czyszczenia tekstyliów.
Producent ani sprzedawca nie ponoszą 
odpowiedzialności za szkody spowodowane  
w wyniku nie przestrzegania zasad zawartych  
w instrukcji obsługi.

Dane techniczne:  
Źródło zasilania: gniazdo samochodowe 12 V
Zasilanie (ogrzewanie): 2,2A (ok. 25 - 30 W)
Zasilanie (wentylacja):  0,8A (ok. 10 W)
Materiał:  sztuczna skóra + tkanina siatkowa
Termostat:  tak
Wymiary:  108 x 49 cm
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Ochrona środowiska naturalnego
Informacje dotyczące utylizacji urządzeń elektrycznych i elektronicznych
Po upłynięciu okresu żywotności produktu lub w momencie, kiedy naprawa jest 
nieekonomiczna, nie wolno wyrzucać go do odpadów domowych. Aby dokonać właściwej 
utylizacji produktu, należy oddać go w wyznaczonym miejscu zbiórki, gdzie zostanie przyjęty 
nieodpłatnie.
Dokonując prawidłowej utylizacji pomagasz zachować cenne zasoby przyrodnicze i 
wspomagasz prewencję przeciw potencjalnemu negatywnemu wpływowi na środowisko 
naturalne i ludzkie zdrowie, na co mogłaby mieć wpływ nieprawidłowa utylizacja odpadów. 
Dalszych szczegółów wymagaj od lokalnego urzędu lub w najbliższym miejscu zbiórki 
odpadów. W przypadku nieprawidłowej likwidacji tego rodzaju odpadów może zostać 
nałożona kara zgodnie z przepisami krajowymi.

Serwis
Jeżeli po zakupieniu produktu stwierdzisz, że jest on uszkodzony, skontaktuj się ze 
sprzedawcą. Używając produktu należy przestrzegać zasad zawartych w załączonej instrukcji 
obsługi. Reklamacja nie będzie uznana, jeżeli dokonano zmian w konstrukcji lub nie 
stosowano się do wskazówek zawartych w instrukcji obsługi.

Gwarancja nie obejmuje:
- naturalnego zużycia elementów pracujących produktu w trakcie jego normalnego 
użytkowania,
- czynności serwisowych związanych ze standardową konserwacją produktu (np. czyszczenie, 
wymiana elementów zużywających się podczas normalnego użytkowania),
- usterek spowodowanych wpływem warunków zewnętrznych (np. warunki atmosferyczne, 
zapylenie, nieodpowiednie użytkowanie itp.),
- uszkodzeń mechanicznych powstałych w związku z upadkiem produktu, uderzenia nim itp.,
- uszkodzeń powstałych w wyniku niewłaściwego posługiwania się produktem, 
używania produktu w sposób niezgodny z instrukcją obsługi, przeciążania go, używania 
nieodpowiednich lub nieoryginalnych części zamiennych, wykorzystywania nieoryginalnych 
akcesoriów bądź narzędzi itp.,
- uszkodzeń spowodowanych używaniem nieoryginalnych zasilaczy lub używaniem 
oryginalnego zasilacza w połączeniu z innym produktem. Należy zawsze zachowywać 
zgodność w ramach jednego produktu.

Za uszkodzenia mechaniczne reklamowanego produktu powstałe w wyniku nieprawidłowo 
zabezpieczenia transportowanego przedmiotu odpowiada jego właściciel. Producent 
zastrzega sobie prawo do wprowadzania ewentualnych zmian w instrukcji obsługi i nie 
odpowiada za błędy powstałe w druku. Ilustracje i opisy mogą odbiegać od rzeczywistości  
w zależności od modelu produktu.


