
SCA SH1001  SENCOR ®   Vyhřívací potah do auta 
 

Upozornění! 

Vyhřívací potah nepoužívejte v těchto případech: 

- Když je viditelně poškozený; 

- Ve venkovních prostorách; 

- Když je mokrý; 

- Když je poškozen přívodní kabel nebo zástrčka; 

- Když má poruchu; 

- Když používáte kardiostimulátor nebo podobná zařízení; 

- Když jste těhotná. 

Žádná část potahu nesmí zakrývat vyústění airbagu v opěradle sedadla. 

Chraňte před vlhkem, kapající nebo stříkající vodou.  

Nepoužívejte potah v blízkosti otevřeného ohně, nestavte na potah otevřený plamen, např. hořící svíčku. 

Nenechávejte zapojený potah ve voze bez dozoru z důvodu vybití baterie, nebo případného přehřátí. 

Potah v zapnutém stavu nepřekládejte! 

Nepoužívejte potah k jiným účelům, než ke kterým je určen. 

 

Čištění a údržba 

Vyhřívací potah nevyžaduje žádnou údržbu. K čištění povrchu používejte pouze měkký, mírně vodou navlhčený hadřík nebo houbu. 

Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštěla (ředidla barev a laků apod.), nebo by tyto prostředky mohly poškodit 

látku potahu.  

V žádném případě neperte potah v pračce!  

Nečistěte potah pod tekoucí vodou. 

 

Použití 

1. Potah vyjměte z ochranného obalu. Tento zlikvidujte podle místně právně platných předpisů. 

2. Potah nainstalujte na autosedačku. Ujistěte se, že jsou instalační pásy bezpečně zajištěny. 

3. Zapojte zástrčku do 12V zásuvky cigaretového zapalovače.  

4. Pro zapnutí vyhřívání přepněte do pozici HI (vysoký výkon) nebo LO (nízký výkon). Pro vypnutí přepněte do pozice OFF 

(vypnuto). 

 

Technické specifikace 

Spotřeba energie: 48 W (HI), 36 W (LO) 

Proud: 3-4 A 

Pojistka: 10 A 

Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují. 
 

Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí 
být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná 
místa. 
 

 

Změny v textu, designu a technických specifikací se mohou měnit bez předchozího upozornění a vyhrazujeme si právo na jejich změnu. 
Adresa výrobce: FAST ČR, a.s., Černokostelecká 1621, 251 01 Říčany. Čeština je původní verze. 
 

 

  


