
SCA SH1001  SENCOR ®   Vyhrievací poťah do auta 
 

Upozornenie! 

Vyhrievací poťah nepoužívajte v týchto prípadoch: 

- Keď je viditeľne poškodený; 

- Vo vonkajších priestoroch; 

- Keď je mokrý; 

- Keď je poškodený prívodný kábel alebo zástrčka; 

- Keď má poruchu; 

- Keď používate kardiostimulátor alebo podobné zariadenia; 

- Keď ste tehotná. 

Žiadna časť poťahu nesmie zakrývať vyústenie airbagu v operadle sedadla. 

Chráňte pred vlhkom, kvapkajúcou alebo striekajúcou vodou.  

Nepoužívajte poťah v blízkosti otvoreného ohňa, neklaďte na poťah otvorený plameň, napr. horiacu sviečku. 

Nenechávajte zapojený poťah vo vozidle bez dozoru z dôvodu vybitia batérie, alebo prípadného prehriatia. 

Poťah v zapnutom stave neprekladajte! 

Nepoužívajte poťah na iné účely, než na aké je určený. 

 

Čistenie a údržba 

Vyhrievací poťah nevyžaduje žiadnu údržbu. Na čistenie povrchu používajte iba mäkkú, mierne vodou navlhčenú handričku alebo hubu. 

Nepoužívajte žiadne prostriedky na drhnutie alebo chemické rozpúšťadlá (riedidlá farieb a lakov a pod.), pretože by tieto prostriedky mohli 

poškodiť látku poťahu.  

V žiadnom prípade neperte poťah v práčke!  

Nečistite poťah pod tečúcou vodou. 

 

Použitie 

1. Poťah vyberte z ochranného obalu. Zlikvidujte ho podľa miestne právne platných predpisov. 

2. Poťah nainštalujte na autosedačku. Uistite sa, či sú inštalačné pásy bezpečne zaistené. 

3. Zapojte zástrčku do 12 V zásuvky cigaretového zapaľovača.  

4. Na zapnutie vyhrievania prepnite do pozície HI (vysoký výkon) alebo LO (nízky výkon). Na vypnutie prepnite do pozície OFF 

(vypnuté). 

 

Technické špecifikácie 

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

Prúd: 3 – 4 A 

Poistka: 10 A 

Tento výrobok je v súlade s požiadavkami smerníc EÚ o elektromagnetickej kompatibilite a elektrickej bezpečnosti. 
 

Tento symbol na produktoch alebo v sprievodných dokumentoch znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky 
nesmú byť pridané do bežného komunálneho odpadu. Pre správnu likvidáciu, obnovu a recykláciu odovzdajte tieto výrobky na 
určené zberné miesta. 
 

 

Zmeny v texte, dizajne a technických špecifikáciách sa môžu meniť bez predchádzajúceho upozornenia a vyhradzujeme si právo na ich 
zmenu. Adresa výrobcu: FAST ČR, a. s., Černokostelecká 1621, 251 01 Říčany. Čeština je pôvodná verzia. 
 

 

  


