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Vážení zákazníci,
děkujeme Vám za Vaši důvěru, kterou jste nám projevili 
nákupem tohoto výrobku. Tento návod k obsluze je součástí 
výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do pro-
vozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, 
dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod. Ponechejte si 
tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!

Technické údaje:
Napájení: 12 V
Příkon: 12 W
Pojistka: 3A
Materiál: pěna a polyester
Rozměry: 109 × 48 cm

Provoz:
1.  vyjměte z obalu a rozložte na autosedačku
2.  upevněte k autosedačce pomocí pružných pásků
3.  připojte k napájení přes konektor auto-zapalovače (12 

V). Model lze napájet i přes adaptér ze sítě (230 V) - není 
součástí balení.

4.  nastavte požadovaný režim provozu na ovladači, možnosti 
viz níže: 
- funkce ohřevu OFF / ON (vypnuto / zapnuto)  
(Funkce ohřevu je aktivní v opěrné části.) 
- funkce masáže sedáku OFF / LOW / HI (vypnuto / nižší 
stupeň / vyšší stupeň) 
- funkce masáže zad OFF / LOW / HI (vypnuto / nižší stupeň /  
/ vyšší stupeň)

5. po použití vypněte na ovladači a odpojte ze zásuvky

Upozornění: Podložku používejte pouze při nastartovaném 
motoru, aby nedocházelo k vybíjení autobaterie.

Péče a údržba:
Neperte a nikdy neponořujte do vody, pouze otřete vlhkým 
hadříkem a nechte dostatečně oschnout.  Před čištěním 
vyčkejte vychladnutí podložky a odpojte ji od napájení. Nepo-
užívejte chemické a abrazivní čisticí prostředky, aby nedošlo 
k poškození podložky. 

Skladování:
Skladujte na suchém místě mimo dosah tepelných zdrojů 
a ostrých předmětů.

Varování:
•  výrobek nepoužívejte, pokud je jakkoliv poškozen
•  nepoužívejte, pokud je podložka vlhká
•  nenechávejte bez dozoru, pokud je podložka připojena 

ke zdroji
•  při odpojování z napájení netahejte za kabel, ale za hlavici 

konektoru
•  držte z dosahu ohně a jiných tepelných zdrojů
•  do výrobku nijak nezasahujte, případné opravy vždy svěřte 

servisu

Ochrana životního prostředí
Informace k likvidaci elektrických a elektronických 

zařízení.
Po uplynutí doby životnosti produktu nebov okamžiku, kdy by oprava 
byla neekonomická, produkt nevhazujte do domovního odpadu. Za 
účelem správné likvidace výrobku jej odevzdejte na určených sběrných 
místech, kde budou přijata zdarma.

Správnou likvidací pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomá-
háte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a 
lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Dal-
ší podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího 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 nebude brán zřetel, pokud 
jste výrobek pozměnili či jste se neřídili pokyny uvedenými v návodu k 
použití.

Záruka se nevztahuje
- na přirozené opotřebení funkčních částí výrobku 
v důsledku jeho používání
- na servisní zásahy související se standardní údržbou výrobku (např. 
čištění, výměna dílů podléhajících běžnému opotřebení... )
- 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, přetížením, použitím ne-
správných dílů, nevhodného příslušenství či nevhodných nástrojů apod.
U reklamovaných výrobků, které nebyly řádně zabezpečeny proti mecha-
nickému poškození při přepravě nese riziko případné škody výhradně 
majitel.

Dodavatel si vyhrazuje právo na případné změny v návodu k použití a 
neručí za možné tiskové chyby. Vyobrazení a popis se mohou lišit od 
skutečnosti v závislosti na modelu.

U reklamovaných výrobků, které nebyly řádně zabezpečeny proti mecha-
nickému poškození při přepravě nese riziko případné škody výhradně 
majitel.

Masážní podložka do auta s vyhříváním 
Návod k použití
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