
 
 

Vyhřívání sedadla Seat Warmer Kit 800-01-033 

 

 
 

Děkujeme vám za zakoupení vyhřívání SHARK Professional Accessories! 

 
 

UPOZORNĚNÍ: 
Toto vyhřívání je určeno pro dodatečnou montáž pod vinylové (koženkové) potahy sedadel. Před 
instalací vyhřívání si pozorně přečtěte tento návod a dodržujte doporučení v něm uvedená. Vyhřívání 
musí být nainstalované a používané v souladu s tímto návodem. Vyhřívání je určené pro montáž do 
vozidel s 12V elektrickým systémem. Pro správnou a bezpečnou funkci výrobku doporučujeme 
instalaci svěřit odbornému servisu. Výrobce ani prodejce nezodpovídají za případné škody vyplývající z 
nesprávné instalace a z používání, provozování či ovládání výrobku v rozporu s tímto návodem. 
Neodborná montáž, zásahy do zařízení nebo jeho úpravy zvyšují riziko poškození zařízení nebo 
samotného vozidla.  
Před koupí a montáží si ověřte, zda je potah sedačky snímatelný. Toto vyhřívání není určeno pro 
použití u sedadel, u nichž je potah k sedadlu přilepený. Pokud máte pochybnosti, obraťte se přímo na 
výrobce čtyřkolky nebo sedadla. Před montáží ověřte funkčnost vyhřívání a tepelnou odolnost místa, 
kde bude vytápění instalované.  



 

Návod k montáži: 
1. Vyjměte sedadlo ze stroje. 
2. Odstraňte sponky ze spodku sedadla a potah odhrňte. 
3. Umístěte topný panel do požadované polohy na sedadle, napájecí kabel vyveďte do spodní 

části sedadla. 
Poznámka: Odstranění pěny a vyvrtání otvoru v základně sedadla usnadňuje montáž. 

4. Před úplným odstraněním krycí fólie přilepte kraj topného panelu k sedadlu, abyste jej 
zafixovali v požadované poloze, teprve pak kompletně odstraňte spodní krycí folii a přilepte 
vyhřívání k sedadlu. Přitom topný panel prsty stále přitlačujte k sedadlu, abyste zajistili co 
nejlepší adhezi mezi panelem a sedadlem.  
Poznámka: Pro co nejmenší viditelnost topného panelu pod potahem sedadla můžete panel 
překrýt tenkou vrstvou molitanu. 

5. Vyhřívání musí být k sedadlu přilepené pevně, bez zvlnění, přehybů a odstávajících okrajů. 
Je-li třeba, vyhřívání podle potřeby vyrovnejte.  
Poznámka: Použijete-li na jednom sedadle více vyhřívání, NESMÍ se topné panely vzájemně 
překrývat ani dotýkat. 

6. Přetáhněte potah sedadla přes vyhřívání zpět a znovu jej přisponkujte.  

 

Montáž a zapojení přepínače:  
1.   Ve zvoleném místě vyvrtejte otvor Ø20 mm.  

2.   V místě rozpojovacího konektoru odpojte přepínač od kabeláže.  
3.   Prostrčte kabel přepínače vyvrtaným otvorem a znovu jej propojte konektorem s kabeláží. 
4.   Upevněte kolébkový přepínač v otvoru vyvrtaném v kroku 1.  
5.   Ujistěte se, že přiložená pojistka je připojená ke kladnému (červenému) kabelu. Aby se 
vyhřívání automaticky vypnulo při vypnutí zapalování, musí být kladný pól (červený) připojen na 
konektor „Příslušenství“, nikoli přímo k baterii. Trvalé připojení může způsobit vybití baterie, 
poškození vyhřívání a palubní instalace a vést k požáru stroje. Abyste zabránili nesprávné funkci 
vyhřívání, umístěte přepínač a pojistku do trvale vodotěsného prostoru. Obecně platí, že vedení 
tohoto vyhřívání je vlhkotěsné, je však třeba jej instalovat takovým způsobem, aby elektrická 
instalace a jednotlivé komponenty zůstaly chráněné proti vodě. 
 

 

Spínací relé Přepínač Low/Off/Hi 

Topný panel 



 

Balení obsahuje:  
Topný panel, kolébkový přepínač s polohami Low/Off/Hi, spínací relé, napájecí kabeláž s 

konektory, montážní materiál, návod k montáži 

 

 

Technické údaje: 
Jmenovité napětí:  12V 
Jmenovitý příkon:  35W 
Rozměry topného panelu:  40 x 20 cm 

 

 

 

 

 

 

Dovozce: 

 

Náměstí 13, Žebrák, 267 53 
tel.: +420 311 577 222, +420 311 577 223  

info@aspgroup.cz 

 

Tepelná pojistka 
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