
SCA SH1001  SENCOR®  Podgrzewany pokrowiec samochodowy 
 

Uwaga! 

Nie korzystaj z pokrowca w następujących wypadkach: 

- Jeśli jest w sposób widoczny uszkodzony; 

- Na zewnątrz; 

- Jeśli jest mokry; 

- Jeśli jest uszkodzony przewód zasilający lub wtyczka; 

- Jeśli doszło do usterki pokrowca; 

- Jeśli używasz kardiostymulatora lub podobnego urządzenia; 

- Jeśli jest Pani ciężarna. 

Żadna część pokrowca nie powinna zakrywać airbagu znajdującego się na oparciu fotela. 

Chroń urządzenie przed wilgocią oraz kapiącą lub pryskającą wodą.  

Nie korzystaj z pokrowca w pobliżu otwartego ognia. Nie ustawiaj na pokrowcu źródła otwartego ognia, np. zapalonej świeczki. 

Nie pozostawiaj włączonego pokrowca w samochodzie bez nadzoru ze względu na możliwość rozładowania akumulatora lub ewentualnego 

przegrzania. 

Nie składaj włączonego pokrowca! 

Nie używaj pokrowca do innych celów niż te, do których jest on przeznaczony. 

 

Czyszczenie i konserwacja 

Pokrowiec nie wymaga żadnej konserwacji. Do czyszczenia powierzchni używaj miękkiej, delikatnie zwilżonej wodą ściereczki lub gąbki. Nie 

używaj żadnych środków ściernych lub rozpuszczalników chemicznych (rozcieńczalników do farb i lakierów itp.), ponieważ środki te 

mogłyby uszkodzić materiał, z którego wykonany jest pokrowiec.  

W żadnym wypadku nie pierz pokrowca w pralce!  

Nie czyść pokrowca pod bieżącą wodą. 

 

Sposób użycia 

1. Wyjmij pokrowiec z opakowania ochronnego. Zlikwiduj opakowanie zgodnie z obowiązującymi przepisami lokalnymi. 

2. Zainstaluj pokrowiec na fotelu samochodowym. Upewnij się, że pasy służące do instalacji zostały zabezpieczone. 

3. Podłącz wtyczkę do 12V gniazdka zapalniczki samochodowej.   

4. Aby włączyć ogrzewanie, ustaw przełącznik na pozycję HI (wysoka moc) lub LO (niska moc). Aby wyłączyć ogrzewanie, ustaw 

przełącznik na pozycję OFF (wyłączone). 

 

Dane techniczne 

Zużycie energii: 48 W (HI), 36 W (LO) 

Prąd: 3-4 A 

Bezpiecznik: 10 A 

 

Produkt odpowiada wymaganiom dyrektyw UE, dotyczącym kompatybilności elektromagnetycznej i bezpieczeństwa 
elektrycznego. 
 

Ten symbol, umieszczony na produktach lub w ich dokumentacji, oznacza, że zużytych wyrobów elektrycznych i 
elektronicznych nie wolno likwidować wraz ze zwykłym odpadem komunalnym. W celu zapewnienia należytej likwidacji, 
utylizacji i recyklingu tych wyrobów należy przekazać je do wyznaczonych składnic odpadów. 
 

Zastrzegamy sobie możliwość dokonywania zmian tekstu, designu i danych technicznych wyrobu bez uprzedzenia. Adres 
producenta: FAST ČR, a.s., Černokostelecká 1621, 251 01 Říčany. Język czeski jest wersją oryginalną. 
 


