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Návod na používanie a obsluhu elektrického vyhrievania sedadla SHC1-3L 
 
Vyhrievané sedadlá patria medzi najčastejšie požadované položky komfortnej výbavy vozidla. V zimnom 
období zabezpečia tepelnú pohodu už v priebehu niekoľkých minút po naštartovaní a prispievajú tak k 
bezpečnejšej jazde. 
 
Táto sada je plnohodnotnou náhradou továrensky inštalovaných ohrevov sedadiel. Zabezpečuje 
rovnomernú distribúciu tepla v operadlovej a sedacej časti, vďaka výhrevným telesám z netkanej textílie, s 
integrovanými karbónovými vláknami. Výhrevné telesá sú inštalované pod čalúnením sedadiel a nijakým 
spôsobom nenarušujú vzhľad ani funkčnosť sedadla. 
 
Ohrev je možné ovládať prostredníctvom kruhového podsvieteného ovládača s tlačidlom a troma LED 
diódami, ktoré signalizujú zvolený stupeň ohrevu. 
 
 
 
 
Návod na obsluhu: 
 
1. Naštartujte vozidlo 
2. Stláčajte tlačidlo ovládania 

a) 1. stlačenie – 100% výkon, svietia 3 oranžové LED 
b) 2. stlačenie – 60% výkon, svietia 2 oranžové LED 
c) 3. stlačenie – 30% výkon, svieti 1 oranžová LED 
d) 4. stlačenie – ohrev vypnutý 

 
 
 
 
 
Po vypnutí zapaľovania sa ohrev automaticky vypne. Po opätovnom naštartovaní ostáva ohrev vypnutý. 
Po zapnutí ohrevu je teplo citeľné po cca 2 minútach. Doba ohrevu môže byť závislá od typu poťahového 
materiálu 
 
 
 
 
Používanie a bezpečnostné pokyny: 
 

 Ohrev sedadla má byť aktívny len ak je sedadlo obsadené. Osoba musí byť schopná cítiť zmeny teploty a 
reagovať na ne. Osoby, ktoré majú problémy s vnímaním teploty – ako sú paraplegici, deti a starší ľudia 
– nesmú používať ohrev sedadiel, pretože existuje riziko, že utrpia popáleniny. Ohrev sedadla rovnako 
ako akyḱoľvek iny ́vykurovací systém by nemal ostať zapnuty ́bez dozoru. Je potrebné vyhnúť sa 
neúmyselnej aktivácii ohrevu sedadla. 

 
 V prípade, že pasažier pociťuje nadmernú teplotu pri ohreve, je potrebné znížiť teplotny ́stupeň, alebo 

ohrev úplne vypnúť. 
 

 Ohrev sedadla nesmie prísť do kontaktu s ostrými predmetmi, ktoré by mohli prepichnúť alebo zničiť 
povrch sedadla, alebo vykurovacie teleso. 

 
 Nastavenie vysokého vyḱonu ohrevu nie je vhodné na nepretržitú prevádzku. 
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 Ostré predmety nesmú byť položené alebo prepravované na sedadle. Nadrozmerné a ťažké predmety 
môžu negatívne ovplyvniť prevádzku ohrevu sedadla. Preto sa neodporúča klásť žiadne takéto predmety 
na sedadlo. 

 Ak cítite nezvyčajny ́zápach zo sedadla a jednotka ohrevu je zapnutá, alebo cítite nerovnomerné 
rozloženie tepla – v takomto prípade je potrebné ohrev okamžite vynúť a kontaktovať montážne 
stredisko. 

 
 Sedadlo nesmie byť zakryté izolačnyḿ materiálom (prikryv́ky, koberčeky, bundy, vankúše, tašky, 

kabelky, detské sedačky, ochranné kryty, atď.) keď je ohrev sedadiel zapnuty.́ Ohrev sedadla môže byť 
negatívne ovplyvneny,́ ak sa na ňom nachádzajú tieto predmety - môže dôjsť k poškodeniu sedadla. 

 
 Vyhrievané sedadlá nesmú byť vystavené nadmernej vlhkosti. Malé množstvo tekutiny môže veľmi 
negatívne ovplyvniť činnosť ohrevu sedadiel: nápoje (napr., káva, cola, voda, atď.), čistiace prostriedky 
obsahujúce amoniak, čistiace prostriedky obsahujúce alkohol, čistiace prostriedky na plast, mydlová 
voda.                                                                                            
Pozor: Nadmerny ́kontakt kvapaliny s vyhrievanyḿ sedadlom môže znížiť životnosť ohrevu sedadla. 
Ohrev sedadla nesmie byť zapnuty ́v prípade nadmernej vlhkosti povrchu sedadla alebo internyćh 
komponentov. Ohrev sedadla sa nesmie používať súčasne s mokryḿ alebo vlhkyḿ oblečením. Ohrev 
sedadiel nie je vhodny ́na sušenie oblečenia a inyćh predmetov. 

 
 
Riešenie problémov: 
 

Ohrev sedadiel nefunguje, aj keď je zapnuty.́  LED 
dióda nesvieti. 

Skontrolujte poistku. V prípade potreby kontaktujte 
montážne stredisko 

LED dióda nesvieti, ale ohrev sedadla je zapnuty ́   a 
funkčny.́ 

LED dióda je nefunkčná. Kontaktujte montážne stredisko 

Ohrev sedadiel nefunguje aj keď je zapnuty.́ LED dióda 
svieti. 

Teplota poťahu sedadla môže byt príliš vysoká vzhľadom 
k vysokej vnútornej teplote v interiéri vozidla. Počkajte 
kyḿ klesne teplota poťahov a skúste znova. V prípade 
potreby kontaktujte montážne stredisko. 

Tepelné rozloženie v sedáku a v operadle je 
nerovnomerné. 

Vypnite ohrev sedadla a kontaktujte montážne stredisko 

 
 
 
Technické parametre: 
 
Napájanie:   DC 12V 
 

Výkon:    55W / 1 sedadlo 
 

Max. teplota ohrevu:  65°C +10/-5 °C kontrolovaná termostatom vo výhrevnom telese 
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ZÁRUČNÝ LIST 

Záručné podmienky 

Na tento produkt sa vzťahuje 24 mesačná záruka od dátumu zakúpenia. Záruka je uplatniteľná len s 

vyplneným záručným listom, s pečiatkou dodávateľa a vyznačeným dátumom predaja. Záruka sa 

obmedzuje na opravu alebo výmenu riadne používaných výrobkov, ktoré boli uznané ako chybné v 

priebehu záručnej doby. Táto záruka je plne viazaná na pôvodnú nákupnú cenu a nie je sprevádzaná ďalšími 

poplatkami za súčasné alebo následné straty. Záruka sa nevzťahuje na zariadenia mechanicky poškodené. V 

prípade, že máte pochybnosti o správnej funkcii zariadenia, obráťte sa na firmu, ktorá Vám vykonala 

montáž do Vášho vozidla. Podľa výsledkov preskúšania bude zariadenie opravené, vymenené, alebo 

reklamácia nebude uznaná pre poruchy spôsobené z akéhokoľvek iného dôvodu okrem výrobnej vady. 

 

 
 
 

TYP  SYSTÉMU:                      SHC1-3L sada na ohrev sedadla 

VIN VOZIDLA: 

DÁTUM PREDAJA: PEČIATKA A PODPIS PREDAJCU: 

 

 
 
Poznámky: 
 

 

 

 

 

 


