
35922 - potah sedačky s ventilátorem 12V

Ventilátorem tlačený vzduch proudí skrz vzduchové kanály ven pomocí malých otvorů v chladícím 
potahu. Chladící výkon lze plynule regulovat pomocí otočného ovladače.

Pružné popruhy kolem zadní části sedadla drží potah na místě

Vzduchové kanály

Ventilátorem tlačený vzduch proudí skrz vzduchové kanály ven pomocí malých otvorů v chladícím 
potahu

Vícerychlostní ventilátor, příkon max. 10W

Plynule regulovatelné ovládání

12V CL autozástrčka

Popis zboží:

Chladicí výkon lze plynule regulovat – tím je umožněno rychlé ochlazení (max. stupeň) nebo zajištění 
příjemného trvalého chlazení (min. stupeň). Plynule-regulovatelný ovladač výkonu se nachází na 
připojovacím vodiči. Klimatizovaný potah je zhotoven z kvalitního materiálu. Potah je vyroben 
z tkaniny složené z bavlny a polyesteru, která se snadno udržuje. Speciálně tvarovaný potah 
poskytuje komfortní sezení a dodatečnou oporu, kterou zajišťují také zvýšené postranní partie. 
Upevňovací systém pomocí pružných pásků je vhodný i pro vozidla s airbagy v sedadlech. Ventilátor 
v potahu je také velmi výkonný a tichý. Potah je vhodný jak pro řidiče, tak i pro spolujezdce.

Specifikace:

- Napájecí napětí: 12V
- Příkon: cca 4-10W
- Délka kabelu: cca 130 cm
- Rozměry: cca 100 x 47 cm

Manipulace:

- Odstraňte všechen balící materiál a rozložte potah
- Potah umístěte na autosedačku a připevněte pomocí pružných úchytů k opěradlu a sedadlu
- Zástrčku zasuňte do zásuvky cigaretového zapalovače
- LED kontrolka na zástrčce signalizuje napájení potahu
- Na ovladači nastavte požadovanou rychlost ventilátoru
- Pokud potah nepoužíváte, vypněte ho na ovladači a odpojte od zásuvky

Péče a údržba:

Potah nenamáčejte do vody a nenastavujte ho nadměrné vlhkosti.
- Čistěte opatrně s čistým navlhčeným hadříkem a nechte před opětovným použitím úplně 

vyschnout.



- Nepoužívejte žádné chemické čistící prostředky, protože se tím může potah trvale poškodit 
Pokud potah nepoužíváte, uchovejte ho na bezpečném místě, bez ostrých předmětů, 
nadměrného tepla, vlhkosti nebo nebezpečí znečištění.

Varování:

- Nepoužívejte, pokud je potah nebo přípojka napájení poškozena.
- Nepoužívejte potah ve vlhkém okolí a nezanechávejte jej na dešti.
- Nikdy netahejte za kabel. Odpojení dosáhnete jemným vytažením zástrčky z autozapalovače.
- Chraňte potah před přímým otevřeným  ohněm a ostatními zahřátými objekty.
- Nesnažte se potah samostatně opravovat. Na potah nejsou k dispozici žádné náhradní díly.
       Obraťte se na kvalifikovaného elektrikáře.




