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Universālais auto sēdekļu sildītājs 
Lietošanas instrukcija 

Paldies, ka iegādājāties šo produktu. 

Pirms produkta lietošanas, lūdzu, rūpīgi izlasiet šo lietošanas instrukciju.  

Ja Jūs šo produktu nododat citam lietotājam – lūdzu, dodiet viņam līdzi arī šo 

instrukciju. 

 

Sēdekļu sildītājs ir piestiprināma konstrukcija, ļoti viegla lietošanā. Ideāli piemērots 

patīkamiem izbraucieniem arī aukstajos gadalaikos. Kas darbojas ar parasto 12V 

piepīpētāju. Sēdeklis ir ar universālu pielikšanas sistēmu, to var ievietot pilnīgi visās 

automašīnās. Tīrīt izmantojot putas un tīru audumu.  

Spraudnis ir aprīkots ar 8A drošinātāju, lai veiktu drošinātāja maiņu atskrūvējiet 

priekšā esošo spraudni. Izmantojot kontroles pulti, jūs varat kontrolēt siltumu sēdekļa 

sildītājā, ja izvēlaties zemu- jāslēdz (LO), ja izvēlaties siltāku temperatūru – jāslēdz 

(HI). Ieslēdzot OFF, apsilde būs izslēgta. Sēdekļu sildītāju var izmantot arī uz 

sēdekļiem, kuriem ir iebūvēti sānu drošības spilveni. 

Brīdinājums! 

Neviena daļa pārklājuma nedrīkst aizsegt atveri no drošības spilvena sēdekļa 

atzveltnes (skat transportlīdzekļa dokumentāciju). Sargāt no mitruma. 

Neatstājiet pieslēgtu sildītāju bez uzraudzības automašīnā (izlādēsies akumulators 

,iespējama pārkaršana). Nelietojiet salocītu sēdekļu sildītāju, lai izvairītos no 

iespējamiem bojājumiem. 

Tehniskie dati: 

Barošanas spriegums: 12 V 

Enerģijas patēriņš: 35/45 W 

Strāvas patēriņš (LO / HI): 2.92 A / 3.75 A 

Izmantojiet sēdekļa sildītāju tikai, kad darbojas dzinējs, lai izvairītos no nevēlamas 

akumulatora izlādes. 

 Ierīces garantija neattiecas: 

 Uz ierīces daļu dabisko nolietojumu, kas radies ierīces ilgstošas lietošanas 

rezultātā. 

 Uz bojājumiem, kas radušies ārēju faktoru ietekmē (Kā nepareiza izmantošana 

utt.). 

 Uz bojājumiem, kas radušies ierīces nepareizas lietošanas vai glabāšanas rezultātā. 

 Uz mehāniskiem ierīces bojājumiem, kas radušies tās krišanas vai cita līdzīga 

iemesla rezultātā. 

 Uz bojājumiem, kas radušies nekvalificēta remonta, neatbilstošu detaļu lietošanas 

vai produkta pārslogošanas rezultātā.. 
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Apkārtējās vides aizsardzība 

 Šis simbols uz ierīces vai uz tās iepakojuma norāda uz to, ka šo ierīci 

nedrīkst nodot parastos 

sadzīves atkritumos, bet tā nododama atsevišķi īpašā elektrisko un 

elektronisko iekārtu 

savākšanas vietā. 

Pareizi utilizējot šo ierīci Jūs dosiet savu ieguldījumu apkārtējās vides un savu 

līdzcilvēku 

veselības aizsardzībā. Nepareizas utilizācijas rezultātā tiek apdraudēta apkārtējā vide 

un cilvēku veselība. 

Plašāku informāciju par šīs ierīces otrreizējo pārstrādi varat saņemt savā pašvaldībā, 

no sava atkritumu apsaimniekotāja vai veikalā, kur šo ierīci iegādājāties. 

 

Importēts no Čehijas republikas 

 

 


