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Autopotah vyhřívaný  
s termostatem Comfort

Model: H021
Pro Vaši bezpečnost a trvalé užívání tohoto produktu si před použitím pozorně přečtěte tento 
návod k použití a ponechte si jej pro případné další použití.
Zdroj napájení: 12 V DC auto adaptér, který se zapojuje do 12 V zástrčky na zapalovač 
Amperáž: Max: 3,4 A +/- 0,2 A
Jmenovitý výkon: 41 W
Pojistka: 10 A
VAROVÁNÍ:  Tento produkt používejte POUZE, pokud je napájen z auto zástrčky na zapalovač 

s minimálním jmenovitým napětím 12V nebo jednosměrnou auto zásuvkou. 
Zkontrolujte, zda je pojistka zásuvky řádně dimenzována.

Použití
Chcete-li použít vyhřívaný autopotah, instalujte jej na sedačku a zapojte napájecí konektor 
do 12V auto zástrčky na zapalovač. Pokud červený LED indikátor svítí, je vyhřívaný autopotah 
připraven k použití. Nastavte teplotu na maximum, a když se  autopotah zahřeje, přepněte 
na  teplotu která Vám vyhovuje. Vyhřívaný autopotah má vlastní regulaci teploty, podle Vašich 
požadavků v rozmezí 30 až 70°C. Po dosažení stanovené teploty tato zůstane na nastavené 
hodnotě. Pomocí ovladače lze rovněž nastavit i čas provozu v rozmezí 1–12 hod.

Pozor:
1. Chcete-li zabránit zkratu, upevněte vyhřívaný autopotah pomocí elastických popruhů.
2. Autopotah se nesmí nikdy překládat, skládat ani se nesmí jeho části tlačit k sobě.
3. Autopotah neperte a nepropichujte. V případě potřeby jej otřete nevlhčeným hadříkem.
4.  Kvůli vybíjení autobaterie nezapomeňte autopotah odpojit, když z auta vystupujete. Pokud 

jej zapomene přes noc odpojit, může se stát, že bude baterie ráno zcela vybitá. Některé 
automobilové systémy totiž nepodporují automatické vypnutí při vypnutí motoru. 

5. Nenechávejte vyhřívaný autopotah ve vozidle bez dozoru (vybíjení baterie, přehřívání).
6.  Nepoužívejte vyhřívaný autopotah jako ochranný potah. Tento autopotah je navržen pro 

vytápění. Pokud jej nepoužíváte, odstraňte jej nebo ho nahraďte ochranným potahem.
7.  Nedávejte pod vyhřívaný autopotah další potahy. Nepoužívejte vyhřívaný autopotah ani 

napájecí konektor, pokud jsou poškozené.
8. Nepoužívejte vyhřívaný autopotah, pokud je vlhký nebo byl vystaven dešti.
9. Ujistěte se, že je vyhřívaný autopotah při čištění odpojený a není používaný.
10. Vyhřívaný autopotah nesmí používat děti do 8 let nebo domácí mazlíčci.
11. Opatrně odpojujte zástrčku ze zdroje napájení. Nikdy netahejte za kabel.
12. Nezasahujte nijak do elektroinstalace. V případě poruchy kontaktujte servis.
Vyhřívaný autopotah zahřívá záda a hýždě, což pomáhá udržovat Váš metabolismus a krev-
ní oběh. Užijte si okamžité teplo na Vašem sedadle. Vyhřívaný autopotah se hodí do všech 
různých automobilů. Je lehký a přenosný, takže je vhodné ho přenést z jednoho vozidla do 
druhého. Vyhřívaný autopotah se zapojí do zástrčky na zapalovač ve vozidle a okamžitě začne 
hřát. Má  elastické popruhy, aby bezpečně udržely vyhřívaný autopotah na svém místě. Další 
popruhy jsou na spodní straně a přiloženými háčky lze připevnit vyhřívaný autopotah ke 
spodní straně sedadla.
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Instrukce k použití ovladače

Ochrana životního prostředí
Informace k likvidaci elektrických a elektronických zařízení
Po uplynutí doby životnosti produktu nebo v okamžiku, kdy by oprava byla neekonomická, 
produkt nevhazujte do domovního odpadu. Za účelem správné likvidace výrobku jej ode-
vzdejte na určených sběrných místech, kde budou přijata zdarma.
Správnou likvidací pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci poten-
ciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky 
nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbliž-
šího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s 
národními předpisy uděleny pokuty.

Servis
V případě, že po zakoupení výrobku zjistíte jakoukoli závadu, kontaktujte servisní oddělení. Při 
použití výrobku se řiďte pokyny uvedenými v přiloženém návodu k použití. Na reklamaci ne-
bude brán zřetel, pokud jste výrobek pozměnili či jste se neřídili pokyny uvedenými v návodu 
k použití.

Záruka se nevztahuje
- na přirozené opotřebení funkčních častí výrobku v důsledku jeho běžného užívání
-  na servisní zásahy související se standardní údržbou výrobku (např. čištění, výměna dílů pod-

léhajících běžnému opotřebení)

Krok 1:  Zapojte napájecí konektor do zástrčky 
na zapalovač

Krok 3:  Pomocí tlačítek „+“ a „-“ nastavte 
požadovanou teplotu 

Krok 4:  Stiskněte tlačítko času a poté pomocí „+“  
a „-“ upravte požadovaný čas doby 
provozu.

Krok 2:  Stiskněte tlačítko napájení, na displeji se 
zobrazí aktuální teplota
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-  na závady způsobené vnějšími vlivy (např. klimatickými podmínkami, prašností, nevhodným 
použitím apod.)

- na mechanická poškození v důsledku pádu výrobku, nárazu, úderu do něj apod.
-  na škody vzniklé neodborným zacházením nebo použitím výrobku v rozporu s návodem  

k obsluze, přetížením, použitím nesprávných nebo neoriginálních dílů, při použití nevhodné-
ho nebo neoriginálního příslušenství či nevhodných nástrojů apod.

-  na škody vzniklé použitím neoriginálních adaptérů nebo na použití originálního adaptéru  
k jinému výrobku. Je vždy nutné dodržet vzájemnou kompatibilitu v rámci jednoho výrobku.

U reklamovaných výrobků, které nebyly řádně zabezpečeny proti mechanickému
poškození při přepravě nese riziko případné škody výhradně majitel. Dodavatel si vyhrazuje 
právo na připadne změny v návodu k použití a neručí za možné tiskové chyby. Vyobrazení  
a popis se mohou lišit od skutečnosti v závislosti na modelu.


