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Technické informace pro zapojení:
Vyhøívání sedaèek TotalCar3 - objednací kód (006ND0T102527MI)
Postup instalace:
- demontujte sedaèku øidièe a spolujezdce z vozidla
- demontujte støedový tunel vozidla
- demontujte spodní díl pøístrojové desky u øidièe a kryt spodní èásti “A” sloupku
- demontujte plastové krytky sedaèky øidièe a spolujezdce
- demontujte sedáky z kostry sedaèek a demontujte z nich èalounìní
- èásteènì demontujte èalounìní opìradel obou sedaèek
OBECNÉ SCHÉMA ZAPOJENÍ VYHØÍVÁNÍ NALEZNETE NA POSLEDNÍ STRANÌ SERVISNÍ INFORMACE
- do sedákù nalepte díly vyhøívání bez termostatu
- kabel vyhøívání sedáku veïte pod èalounìním. Èalounìní pøipevnìte zpìt k sedákùm pomocí
èalounických kleští (viz. doplòky na konci servisní informace), nebo pomocí zdrhovacích páskù
- v opìradlech sedaèek si pøipravte otvor pro termostat
- nalepte vyhøívací díly s termostatem na opìradla sedaèek a veïte kabel pod opìradlo
- pøipevnìte zpìt èalounìní opìradel
- pøipevnìte sedáky zpìt na kostry sedaèek
- po stranách nápojového dráku ve støedovém tunelu vyvrtejte otvory pro tlaèítka vyhøívání (foto è.4)
- v otvorech pro tlaèítka vyøíznìte dráku pro hranu spínaèe která brání jeho pootoèení v otvoru
- osaïte spínaèe vyhøívání do pøipravených otvorù
- ze støedového tunelu veïte kabely s konektory pro vyhøívání sedaèek pod podlákou k vývodu originální
kabeláe vozidla. Kabely vyhøívání ponechejte o pár centimetrù delší ne je originální instalace
- zapojte konektory napájecí kabeláe do jednotek vyhøívání a veïte kabelá støedovým tunelem podél
originální instalace pod pøístrojovou desku u øidièe

Zapojení elektrické instalace
Vodièe vyhøívání zapojujte podle øádkù v tabulce. Pøed pøipojením vdy ovìøte mìøením správnou funkci
vodièe vozidla. Propojení vodièù provádìjte pájením.

TotalCar3

Vodiè vozidla

Umístìní ve vozidle

Pin v konektoru

Poznámka

Funkce

Relé ze sady

Osadit do pozice C-305
na ETACS

Foto è.1

Napájení vyhøívání
pøi zapnutém
zapalování vozidla

Èerný vodiè

Originální kostøící
bod è.16

Foto è.2

Kostra

Foto è.3

+15 napájení

Èervený

Èerveno/bílý

Konektor C-36

Pin è.20
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Foto è.1

Foto è.2

Kostøící bod

Foto è.3

Foto è.4

spínaèe vyhøívání sedaèek
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Schéma è.1

Èervený
5A

VYHØÍVACÍ ELEMENTY
JEDNOTKA VYHØÍVÁNÍ

120 mm

Max.80 mm

Èerný
280 mm

POPIS OVLÁDÁNÍ
Ovládání vyhøívání je samostatné pro kadou sedaèku.
Pro vyhøívání je tøeba mít klíè zapalování v poloze ZAPNUTO
ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ
Opakovaným stiskem tlaèítka postupnì zapínáte úrovnì vyhøívání na 50, 75, 100% (úroveò vyhøívání je
signalizována pomocí LED na tlaèítku). Vyhøívání je vypnuto dalším stisknutím tlaèítka (LED nesvítí).
Vyhøívání je automaticky regulováno termostatem v kadé sedaèce který hlídá teplotu v
rozmezí pøiblinì 26 - 46 C.
DOPLÒKY PRO SNADNOU INSTALACI
- èalounické kleštì (Würth 714-50008)
- èalounická oèka (Würth 500-50008)
- fréza prùmìr 20 mm pro montá pøepínaèù
Technické parametry:
Pracovní napìtí........................................................................................12V DC
Elektrický proud jednou sedaèkou.....................................................cca 4,2A
Teplotní rozmezí vyhøívání udrované termostatem.....................26 - 46 °C

Výhradní dovozce do ÈR
C.A.System s.r.o.
Chrášany 52
Praha-západ 252 19
Czech Republic
tel. 220560056 hot-line 606205236
email: meta@casystem.cz
www.casystem.cz
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