
SAMOCHODOWA MATA OGRZEWAJĄCA 12V SZARA
AG44C

 INSTRUKCJA OBSŁUGI

Informacje ogólne:

Doskonała mata grzewcza do samochodu. Masz dosyć siedzenia na zimnym fotelu? Nasz produkt
skutecznie rozwiąże ten problem! To idealne rozwiązanie dla ludzi ceniących sobie komfort i wygodę
(szczególnie zimą) oraz dla tych którzy muszą spędzać większość czasu za kierownicą. Mata jest
niezwykle uniwersalna!  Pasuje do wszystkich modeli  samochodów,  a jej  montaż  i  regulacja  jest
niezwykle prosta. Zastosowanie odpornego na zabrudzenia tworzywa sztucznego ułatwia utrzymanie
maty w czystości i jej konserwację.

Cechy produktu

• Produkt fabrycznie nowy, wysokiej jakości, bardzo prosty w obsłudze. 
• Mata grzewcza to idealne rozwiązanie (szczególnie zimą) dla ludzi ceniących sobie komfort i 

wygodę oraz dla tych którzy spędzają za kierownicą dużo czasu. 
• Wykonana z czarnego poliestru miłego w dotyku i odpornego na zabrudzenia. Łatwo się ją czyści za 

pomocą wilgotnej szmatki. 
• Bardzo wygodna! Pasuje do każdego samochodowego fotela! 
• Przełącznik znajdujący się na kablu zapewnia wygodne sterowanie matą. 
• Wygodny pilot posiada włącznik i wyłącznik z dwoma stopniami regulacji ciepła maty. 
• Przemyślany system haczyków i pasków zapewnia dobre przymocowanie maty do siedzenia dzięki 

czemu mata zawsze zostanie na swoim miejscu - nie będzie się podwijać i przesuwać. 
• Mata nie ulega przegrzaniu, jest w pełni bezpieczna! Posiada termoregulator z termobezpiecznikem 

zabezpieczającym. 
• Szybko się nagrzewa, podgrzewane jest zarówno siedzisko, jak i oparcie maty. 

Specyfikacja:

• Zasilanie: 12V (gniazdo zapalniczki samochodowej) 
• Maksymalny pobór mocy: 30W 
• Długość: 97 cm 
• Szerokość: 48 cm 
• Kolor: szary 

Instrukcja podłączenia i obsługi:

- Stabilnie zamocuj matę do siedzenia samochodu za pomocą dołączonych haczyków i pasków
- Podłącz wtyk zasilający maty do gniazda zapalniczki samochodowej.
- Aby włączyć grzanie maty przesuń przełącznik na kablu w pozycje LO (słabe grzanie) lub HI 
(mocne grzanie). 
- Aby wyłączyć grzanie przesuń przełącznik w pozycję OFF.

UWAGA: Niniejszy sprzęt może być użytkowany przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat i przez osoby
o obniżonych możliwościach fizycznych, umysłowych i osoby o braku doświadczenia i znajomości
sprzętu,  jeżeli  zapewniony  zostanie  nadzór  lub  instruktaż  odnośnie  do  użytkowania  sprzętu  w
bezpieczny sposób, tak aby związane z tym zagrożenia były zrozumiałe. Dzieci nie powinny bawić
się sprzętem. Dzieci bez nadzoru nie powinny wykonywać czyszczenia i konserwacji sprzętu.

Środki ostrożności: 

• Urządzenie to jest przeznaczone do użytku wewnętrznego.
• Do czyszczenia używać wilgotnej ściereczki, ewentualnie łagodnego detergentu.
• Nigdy nie zanurzać urządzenia w wodzie!
• Nie podłączać urządzenia do prądu o napięciu innym niż 12V!
• Nie pozostawiać włączonego urządzenia bez nadzoru, grozi to rozładowaniem akumulatora.
• Nie  rozmontowywać  urządzenia  na  części!  Samodzielne  modyfikacje  mogą

skutkować pozbawieniem prawa do gwarancji oraz rękojmi!


