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Podgrzewana mata samochodowa  
z termostatem Comfort

Model: H021
Dla własnego bezpieczeństwa i jak najdłuższego bezawaryjnego korzystania z tego produktu, 
przed rozpoczęciem użytkowania należy dokładnie przeczytać instrukcję obsługi i zachować 
ją, aby móc z niej skorzystać w przyszłości.
Źródło zasilania: Zasilacz 12 V DC podłączany do 12 V gniazda zapalniczki samochodowej
Pobór prądu: max. 7 A
Moc znamionowa: 41 W
Bezpiecznik: 7 A
OSTRZEŻENIE: Produkt ten może być zasilany WYŁĄCZNIE z samochodowego gniazda 

zapalniczki o minimalnym napięciu znamionowym 12 V lub gniazda 
samochodowego o napięciu stałym. Należy upewnić się, czy bezpiecznik 
chroniący gniazdo ma odpowiednią wartość.

Sposób użycia
Zamontuj podgrzewaną matę na siedzeniu w samochodzie i podłącz zasilacz do gniazda 
zapalniczki 12 V. Po zapaleniu się czerwonej lampki LED, mata jest gotowa do użycia. Ustaw 
temperaturę na maksimum, a po rozgrzaniu się maty, zmień temperaturę na taką, która Ci 
odpowiada. Temperaturę maty można regulować w zakresie 30 do 70 °C, w zależności od 
upodobania. Po osiągnięciu nastawionej wartości, temperatura będzie utrzymywana na tym 
poziomie. Za pomocą panelu sterującego można dodatkowo ustawić czas podgrzewania w 
zakresie 1-12 godzin.

Uwaga:
1. Aby ograniczyć możliwość powstawania zwarć, należy przymocować matę do siedzenia za 

pomocą elastycznych pasków.
2. Maty nie wolno składać, zaginać ani dociskać jej elementów do siebie.
3. Nie wolno jej prać ani przekłuwać. Jeżeli zajdzie taka potrzeba można ją przetrzeć wilgotną 

szmatką.
4. Ponieważ mata obciąża (rozładowuje) akumulator, należy odłączać ją od zasilania 

każdorazowo przed opuszczeniem samochodu. Jeżeli np. zapomnimy wyłączyć ją na noc, 
może dojść do tego, ze rano akumulator będzie całkowicie wyczerpany. W niektórych 
modelach samochodów gniazda zapalniczki mogą nie być automatycznie odłączane od 
zasilania po wyłączeniu zapłonu.

5. Nie należy pozostawiać bez nadzoru załączonej maty podgrzewanej w pojeździe 
(rozładowywanie akumulatora, przegrzewanie się).

6. Nie wolno używać maty jako pokrowca na siedzenie. Mata jest przeznaczona wyłącznie do 
ogrzewania. Jeżeli z niej nie korzystamy, należy ją zdjąć lub zastąpić pokrowcem.

7. Nie wolno rozkładać innych mat pod matą podgrzewaną. Nie wolno używać, gdy mata lub 
wtyczka zasilacza są uszkodzone.

8. Nie wolno używać maty grzejnej, gdy jest mora lub weszła w kontakt z deszczem.
9. Przed przystąpieniem do czyszczenia należy się upewnić, że mata jest odłączona od 

zasilania.
10. N podgrzewanej maty nie mogą korzystać dzieci w wieku do lat 8 ani zwierzęta domowe.
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11. Należy zachować ostrożność podczas odłączania wtyczki od źródła zasilania. Pod żadnym 
pozorem nie wolno ciągnąc za przewód zasilający.

12. Nie wolno ingerować w obwody elektryczne produktu. Po stwierdzeniu uszkodzenia 
należy skontaktować się z punktem serwisowym. Mata rozgrzewa plecy i pośladki, co 
wspomaga metabolizm i ułatwia krążenie krwi. Poczuj komfort podgrzewanego siedzenia. 
Mata podgrzewająca może byś wykorzystywana we wszystkich modelach samochodów. 
Jest lekka i przenośna, można bez problemu przenosić ją z jednego samochodu do innego. 
Matę rozgrzewa się natychmiast po podłączeniu do gniazda zapalniczki samochodowej. 
Jest wyposażona w elastyczne paski, aby bezpiecznie utrzymywały ją na swoim miejscu. 
Dodatkowe pasy znajdują się od spodu i są zakończone haczykami umożliwiającymi 
przymocowanie maty do dolnej strony siedzenia.

Obsługa panelu sterowania

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.

Krok 1:  Podłącz wtyczkę zasilacza  
do gniazdka zapalniczki

Krok 3:  Za pomocą przycisków „+” i „-” ustaw 
wybraną temperaturę 

Krok 4:  Naciśnij przycisk timera a następnie 
za pomocą przycisków „+” i „-” ustaw 
wybrany czas pracy.

Krok 2:  Naciśnij przycisk wyłącznika, na ekranie 
pojawi się aktualna temperatura
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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.


