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LISTĂ COMPONENTE 

1. Husă scaun 

2. Fişă de conectare 12 V 

3. Lumină indicatoare 

4. Comutator de control 

5. Curele elastice cu cârlige 

 

 

1) INSTRUCŢIUNI DE SIGURANŢĂ 

 
Atenţie! Nerespectarea cu stricteţe a 

instrucţiunilor de mai jos poate provoca 

electrocutare, incendiu sau pagube materiale. Păstraţi 

aceste instrucţiuni într-un loc sigur şi uşor accesibil. 

 Citiţi aceste instrucţiuni cu atenţie înainte de a 

utiliza dispozitivul. Urmaţi toate instrucţiunile de 

siguranţă pentru a evita eventualele pagube 

provocate de utilizarea necorespunzătoare a 

produsului. În cazul în care dispozitivul este 

transmis unei terţe persoane, acesta trebuie să fie 

însoţit de instrucţiunile de utilizare.  
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 Utilizaţi produsul conform acestor instrucţiuni. 
Producătorul nu îşi asumă răspunderea pentru 
eventualele pagube produse ca urmare a ignorării 
instrucţiunilor de siguranţă. 

 Deconectaţi întotdeauna dispozitivul trăgând de ştecăr, 
dar niciodată trăgând direct de cablul de alimentare. 

 Asiguraţi-vă ca dispozitivul să fie fixat ferm. Instalaţi 
cablul de alimentare în aşa fel încât să nu incomodeze 
în timpul condusului. 

 Dispozitivul trebuie să fie fixat astfel încât să nu 
reprezinte un pericol pentru siguranţă în cazul unei 
coliziuni sau în cazul unei opriri bruşte. 

 Nu utilizaţi produsul dacă fişa de conectare, cablul 
şi/sau dispozitivul în sine sunt avariate. Dacă vreunul 
din aceste elemente este deteriorat, nu utilizaţi 
produsul. Operaţiunile de întreţinere trebuie efectuate 
numai de către electricieni calificaţi. 

 Deconectaţi întotdeauna cablul de alimentare de la 
priza de brichetă atunci când nu folosiţi dispozitivul. 

 Înlocuirea cablului de alimentare, atunci când acest 
lucru este necesar, trebuie efectuată de către 
producător sau agentul său autorizat, pentru evitarea 
accidentelor. 

 Nu lăsaţi niciodată dispozitivul nesupravegheat în 
timpul funcţionării. 

 Nu lăsaţi acest produs la îndemâna copiilor. Copiii s-ar 
putea să nu înţeleagă sau să nu recunoască riscurile 
posibile pe care le implică manipularea aparatelor 
electrice.   

 Utilizarea dispozitivului pe perioade lungi de timp poate 
duce la descărcarea completă a bateriei maşinii. 

 Utilizarea unei tensiuni necorespunzătoare poate 
cauza deteriorarea produsului sau chiar rănirea 
utilizatorului. Tensiunea corectă este marcată pe 
plăcuţa indicatoare a caracteristicilor tehnice. 

 Nu expuneţi dispozitivul la ploaie sau mediu umed. 
Asiguraţi-vă ca fişa de conectare şi cablul de 
alimentare să fie ferite de umezeală. Niciodată să nu 
puneţi în funcţiune dispozitivul cu mâinile umede sau 
ude. Risc de electrocutare! 

 Deconectaţi cablul de alimentare ori de câte ori motorul 
este oprit pentru perioade mai lungi de timp. În cazul 
anumitor maşini, alimentarea nu se întrerupe după 
oprirea motorului. Dacă fişa rămâne conectată, bateria 
se poate descărca sau poate suferi avarieri. 

 Deconectaţi întotdeauna dispozitivul după utilizare şi 
înainte de curăţare. 
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MARCAJELE DE PE DISPOZITIV ŞI/SAU AMBALAJ 

 

Citiţi instrucţiunile înainte de a utiliza produsul 
achiziţionat 

 

 
2) MONTARE 

Sistemul de fixare cu care este prevăzută husa 

dumneavoastră cu încălzire permite montarea simplă, practic 

pe orice scaun sau pe un scaun de maşină. Poziţionaţi husa 

cu încălzire pe scaun, treceţi curelele (5) peste spătarul 

scaunului auto şi prindeţi-le de spatele scaunului. Există patru 

curele elastice (5) dedesubtul husei. Trageţi şi agăţaţi curelele 

elastice pe spatele sau pe sub scaunul maşinii. Trageţi şi 

agăţaţi curelele elastice din faţă pe sub scaunul maşinii. 

 
Vă rugăm să reţineţi:  

Nu utilizaţi husa cu încălzire: 

 în cazul în care este vizibil deteriorată 

 în spaţii exterioare 

 dacă este udă 

 împreună cu cabluri sau fişe de conectare defecte 

 dacă nu funcţionează cum trebuie 

 dacă aveţi implantat un stimulator cardiac 

 

3) UTILIZARE 

 Conectaţi fişa pentru brichetă de 12 V (2) la priza de 

brichetă. Lumina indicatoare (3) se aprinde. Nu lăsaţi 

niciodată husa în funcţiune nesupravegheată. După 

utilizare, deconectaţi fişa (2) de la priza de brichetă. 

 Comutatorul de control (4) al husei cu încălzire vă 

permite să selectaţi modul cel mai adecvat în orice 

moment. 

      - Off: Opreşte dispozitivul 

      - Lo: Temperatură de încălzire scăzută 

      - Hi: Temperatură de încălzire ridicată 

 După fiecare utilizare, treceţi comutatorul de control (4) 

pe poziţia OFF şi apoi deconectaţi fişa pentru brichetă 

de 12 V (2). 
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4) ÎNTREŢINERE ŞI CURĂŢARE 

Înlocuirea siguranţei fuzibile (fig. 3 de la pagina 2) 

 Operaţiunea de înlocuire a siguranţei fuzibile poate fi 

efectuată de către oricine, nu numai de către 

electricieni. 

 Înlocuiţi siguranţa fuzibilă arsă cu o siguranţă de 

acelaşi tip şi cu aceleaşi specificaţii; alte tipuri de 

siguranţe pot provoca deteriorarea dispozitivului. 

 
Curăţare 

 Curăţaţi în mod regulat suprafaţa produsului cu 

ajutorul unei cârpe uşor umezite. Aveţi grijă ca apa să 

nu pătrundă în interiorul dispozitivului. 

 Depozitaţi produsul în interior într-un loc curat şi uscat, 

de exemplu în garaj. Păstraţi-l în ambalajul original 

atunci când nu îl utilizaţi. 

 
 

5) PROTEJAREA MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR 

Deşeurile de echipamente electrice nu trebuie să fie aruncate 

laolaltă cu gunoiul menajer. Vă rugăm să le depuneţi la 

centrele de colectare a materialelor reciclabile. Apelaţi la 

autorităţile locale sau la distribuitorul 

dumneavoastră pentru a vă oferi sfaturi cu privire 

la reciclare. 

 

Debarasaţi-vă de materialul de ambalare în mod ecologic. Vă 

rugăm să predaţi deşeurile de hârtie şi carton şi ambalajele 

din plastic la un centru de colectare. 

 

 
6) GARANŢIE 

Condiţiile generale de garanţie se referă la defectele de 

fabricaţie. În cazul în care produsul este defect, returnaţi-l 

distribuitorului dumneavoastră. Va trebui să furnizaţi 

următoarele informaţii pentru a putea beneficia de reparaţia 

gratuită a produsului în perioada de garanţie: 

 O copie a facturii care indică data de cumpărare. 

 Motivul reclamaţiei sau o descriere a problemei / 

defecţiunii. 

 
Aceste instrucţiuni de utilizare reprezintă o publicaţie a German Electronics SRL 

(Sucevei nr.14/201, Oradea, România) 

www.germanelectronics.ro 
Toate drepturile, inclusiv traducerea, sunt rezervate. Reproducerea integrală sau parţială, prin orice 
metode, necesită  aprobarea prealabilă din partea German Electronics SRL.                                                    
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