VYHØÍVÁNÍ SEDAÈEK
UNIVERZÁLNÍ INSTALAÈNÍ A UIVATELSKÝ NÁVOD
OBJEDNACÍ KÓDY:
- OT102527 (sada vyhøívání pro dvì sedaèky)
- OT102526 (sada vyhøívání pro jednu sedaèku)
POSTUP INSTALACE VYHØÍVÁNÍ
1. Demontujte sedaèky z vozidla. Pokud je vozidlo vybaveno airbagy umístìnými v boèní èásti sedaèky,
postupujte pøi demontái sedaèek dle doporuèení výrobce vozidla.
2. Demontujte èalounìní sedáku a opìráku v místech kde plánujete umístit vyhøívací elementy a kde
plánujete vést elektrickou instalaci.
3. Zkontrolujte zda umístìní vyhøívacích elementù vyhovuje podmínkám instalace. Vyhøívací elementy
musí být namontovány tak, aby nekøíily výztuhy èalounìní. Elementy musí být k výplni sedaèky
pøilepeny bez pøehybù. Výztuhy v èalounìní mohou vyhøívání køíit pouze v místì kde jsou elementy
propojeny vodièi. Vodièe propojující vyhøívací elementy nesmìjí být vystaveny pøílišnému namáhání
výztuhou èalounìní, aby nedošlo k poškození jejich izolace.
4. V pøíslušném místì výplnì sedaèky vytvoøte otvor pro termostat 10x15 mm (hloubka/prùmìr).
5. Odstraòte ochranou folii z elementu vyhøívání a nalepte jej na vrchní èást výplnì sedaèky.
6. Pøipevnìte èalounìní zpìt k výplni sedaèky a propojte konektory vyhøívacího elementu sedáku a
opìradla.
7. Zvolte místo pro ovládací spínaèe vyhøívání, nejlépe na pøístrojové desce nebo na støedovém tunelu
vozidla. Pro spínaè vyvrtejte otvor o prùmìru 19 mm.
8. Vyhledejte ve vozidle originální kostøící bod a signál zapnuté spínací skøínky (+15) s dostateènou
proudovou kapacitou pro napájení vyhøívání (10A). Ke kostøícímu bodu pøipojte èerný vodiè z
kabelového svazku vyhøívání, èervený vodiè pøipojte k signálu +15. Pokud není dostupný signál +15 s
dostateènou proudovou kapacitou, pouijte spínací relé (není souèástí sady) pro pøipojení signálu 30
(+12V) na napájení vyhøívání pøi zapnutém zapalování. Schéma è.1 a 2 na stranì 2.
9. Zvolte umístìní pro øídící jednotky vyhøívání pod pøístrojovou deskou vozidla.
10. Ovìøte, e všechny kabelové svazky vyhøívání jsou dostateènì dlouhé vzhledem ke zvolenému umístìní
jednotlivých dílù vyhøívání.
11. Namontujte sedaèky zpìt do vozidla. Propojte konektory elektrické instalace vyhøívání a ujistìte se,
e elektrická instalace nebrání volnému pohybu sedaèky ve všech smìrech.

Technické parametry:
Pracovní napìtí........................................................................................12V DC
Elektrický proud jednou sedaèkou.....................................................cca 4,2A
Teplotní rozmezí vyhøívání udrované termostatem.....................26 - 46 °C
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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 19 mm pro montá pøepínaèù
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