
SCA SH1001  SENCOR ®   Autóba való melegítő huzat 
 

Figyelem! 

A melegítő huzatot ne használja az alábbi esetekben: 

- Ha szemmel láthatóan sérült; 

- Kültéren; 

- Ha nedves; 

- Ha a tápkábel vagy a csatlakozó sérült; 

- Ha hibás; 

- Ha szívritmusszabályzót vagy hasonló készüléket használ; 

- Ha terhes. 

A huzat egyetlen része sem takarhatja le a légzsák nyílását az ülés háttámláján. 

Óvja a nedvességtől, csöpögő vagy fröcskölő víztől.  

Ne használja a huzatot nyílt láng közelében, ne tegyen rá nyílt lángot, pl. égő gyertyát. 

Ne hagyja a csatlakoztatott huzatot felügyelet nélkül, mert lemerül az akkumulátor vagy túlmelegszik. 

A huzatot ne helyezze át bekapcsolt állapotban! 

A készüléket ne használja más célra, mint amire való. 

 

Tisztítás és karbantartás 

A melegítő huzat nem igényel semmilyen karbantartást. A tisztításhoz csak lágy, enyhén nedves rongyot vagy szivacsot használjon. Ne 

használjon súroló- vagy oldószereket (festékekhez vagy lakkokhoz valót), mivel ezek károsíthatják a huzat anyagát.  

Semmiképpen se mossa a huzatot mosógépben!  

Ne tisztítsa a huzatot folyó víz alatt. 

 

Használat 

1. Vegye ki a huzatot a védőcsomagolásból. Ezt semmisítse meg az érvényes helyi előírásoknak megfelelően. 

2. A huzatot helyezze fel az autó ülésére. Bizonyosodjon meg róla, hogy a szerelőszíjak biztonságosan rögzítve vannak. 

3. Dugja be a csatlakozót a 12 voltos szivargyújtó csatlakozójába.  

4. A melegítés bekapcsolásához kapcsoljon HI (magas teljesítmény) vagy LO (alacsony teljesítmény) állásba. A kikapcsoláshoz 

kapcsoljon OFF (Ki) állásba. 

 

Műszaki adatok 

Energiafogyasztás: 48 W (HI), 36 W (LO) 

Áramerősség: 3-4 A 

Biztosíték: 10 A 

Ez a termék összhangban van az EU elektromágneses kompatibilitásról és árambiztonságról szóló irányelveive 
 

Ez a jelzés a terméken vagy a kísérő dokumentációban azt jelzi, hogy az elektromos vagy elektronikus termék nem dobható 
háztartási hulladék közé. A helyes megsemmisítéshez és újrafelhasználáshoz ezen termékeket kijelölt hulladékgyűjtő helyre 
adja le. 
 

 

Változtatások a szövegben, kivitelben és műszaki jellemzőkben előzetes figyelmeztetés nélkül történhetnek és minden módosításra 
vonatkozó jog fenntartva. A gyártó címe: FAST ČR, a.s., Černokostelecká 1621, 251 01 Říčany. Az eredeti nyelv: cseh. 
 

  


