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Autopotah s ventilací  
a vyhříváním 2v1

NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ 
Model: 8600

Děkujeme za zakoupení našeho produktu. 
Před použitím tohoto produktu si prosím 
pozorně přečtěte tuto příručku a postupujte 
podle pokynů.  Příručku uchovejte i pro její 
případné další použití.

POPIS VÝROBKU / ÚČEL POUŽITÍ
Klimatizovaný potah pro komfort na cestách 
v horkých i v chladných dnech, celoroční vyu-
žití. Rovnoměrná ventilace nebo ohřev po celé 
ploše potahu. Zabudovaný ovladač, 3 stupně 
intensity.Tichý chod, funkce automatického 
vypnutí. Upevňování pomocí pružných pásků 
a háčků. Vhodný i pro vozidla s airbagy v seda-
dlech. Vyhřívaný potah do auta s ventilátorem 
zajišťující komfort v jakémkoliv ročním ob-
dobí. Napájení 12 V z autozásuvky.Tři stupně 
ohřevu nebo ventilace mohou být nastaveny 
na ovládacím panelu. Vhodné pro všechny 
typy sedaček. Vhodné i pro autosedačky se 
zabudovaným airbagem na straně.

Instalace:
Položte potah na sedačku a připevněte  
na vhodná místa pomocí pružných pásků. 

Návod k použití: 
Nastartujte motor a připojte zástrčku do  
12 V autozásuvky. Nastavte požadovaný stu-
peň ohřevu nebo ventilace na ovládacím 
panelu. Nastavený stupeň bude zobrazen na 
ovládacím panelu pomocí LED.
Zástrčka je vybavena pojistkou, její výměna je 
možná po odšroubování její přední části.

Bezpečnostní instrukce a upozornění
Pro bezpečí uživatele je nutno vykonat insta-
laci správně. Žádná část potahu by neměla 
překrývat airbag. Při nesprávné instalací ne-
musí airbag fungovat správně..
-  Nenechávejte potah zapnutý bez dozoru 

(hrozí jeho přehřátí). Nenechávejte potah 

zapnutý s vypnutým motorem (hrozí vybití 
baterie).

- Používejte pouze dodávanou 12 V zástrčku.
- Před zapojením zkontrolujte čistotu kontaktů
-  Potah by neměl být používán ve složeném 

stavu
-  Před opuštěním vozidla odpojte potah ze 

zásuvky
- Při nesprávném použití/opravě ztrácíte záruku.
-  Potah by neměl být používán, pokud je po-
tah nebo kabel poškozen.

-  Potah smí být opraven pouze v autorizova-
ném servisu.

- Nepokládejte ostré předměty na potah.
- Chraňte potah před vlhkostí.
Výrobce ani prodejce nenesou žádnou zodpo-
vědnost za škodu způsobenou nedodržením 
návodu.

Údržba: 
Potah nesmí být myt nebo čištěn chemicky. Mýt 
potah můžete jenom vlhkým hadříkem nebo 
neagresivním pěnovým čističem na textil.
Výrobce ani prodejce nenesou žádnou zodpo-
vědnost za škodu způsobenou nedodržením 
návodu.

Technická data: 
Zdroj napájení: autozásuvka 12 V
Napájení (ohřev): 2,2A (cca 25 - 30 W)
Napájení (ventilace): 0,8A (cca 10 W)
Materiál: umělá kůže + síťovina
Termostat: ano
Rozměr: 108 x 49 cm
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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 nejbližší-
ho 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)
-  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.


