
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az üléspárnához, illetve a háttámlához kötegelőket a fenti ábrának megfelelően helyezze el. A kábeleket 

kötegelővel kell rögzíteni.  

 

A berendezés kezelése 

A CARBON ÜLÉSFŰTÉS tíz fűtési fokozattal rendelkezik. A tekerő kapcsolóval tíz fokozatban (5 

teljes + 5 fél fokozat) szabályozható a paplan hőmérséklete. Ha a hőmérséklet meghaladja a beállított 

mértéket, az elektronika kikapcsolja a fűtést, majd a hőmérséklet csökkenésével ismét bekapcsolja. A 

hőmérséklet 35°C-tól 70°C-ig szabályozható tíz lépésben. 

  

Vezetékezési ábra 

 

 

 

 

 

 

 

 

Műszaki specifikációk 

Feszültség: 12V +/- 25% 
Működési hőmérséklet: -30°C - 70°C 

Maximum fogyasztás: 11,5 A 

Magyarországi importőr: 
Autó-Multimédia Kft 

Garanciaviselő: Autó-Multimédia Kf 

2040 Budaörs Budapesti út 121.  
Tel: 06-23-440309  

Web: www.autodvd.hu 
Email: info@autodvd.hu 

KARBON ÜLÉSFŰTÉS I-11, 10 FOKOZATÚ DUPLA ÜLÉSFŰTÉS 

 

Beszerelési útmutató 

 

FIGYELEM: Kérjük, használat előtt figyelmesen olvassa el a beszerelési útmutatót! A terméket a 

kézikönyvnek megfelelően kell beszerelni. A gyártó, illetve az értékesítő nem vállal semmiféle felelősséget a 

termék nem megfelelő beszereléséből, használatából, illetve működtetéséből származó károkra. A terméket 

csak megfelelően képzett szakember szerelje be, illetve javítsa, ellenkező esetben a termék, illetve a gépjármű 

elektronikus berendezései megsérülhetnek, továbbá a garancia is érvényét veszti.  

 

A RENDSZER LEÍRÁSA  

 
A CARBON ÜLÉSFŰTÉS egy univerzális gépjármű ülésfűtés. Utólagosan beszerelhető, maximális kényelemérzést 

biztosít hideg időjárásban, illetve télen. Mivel a terméket az ülés kárpitja alá kell beszerelni, nem zavarja a gépjármű 

belső kárpitjának összképét. Az ülésfűtés egy kapcsolóval szabályozható, amely segítségével tíz fűtésfokozat  
választható. A termosztát segít optimális szinten tartani a hőmérsékletet, és a kiválasztott fűtési szintnek megfelelően 

ki-, illetve bekapcsolja az ülésfűtést.  

 

 

 

 

 

 

 

BESZERELÉS 

Figyelmeztetés: Beszerelés előtt ellenőrizze, hogy a termék beszerelhető, illetve megfelelően működik. Ellenőrizze, 

hogy a beszerelés során a kábelek ne sérüljenek, illetve ne törjenek meg. Az esetleges további kábeleket rögzíteni kell. 

Valamennyi kábelt pontosan, az utasításnak megfelelő helyre kell csatlakoztatni. A kábeleket, vezetékeket nem szabad 
átalakítani, és a gépjárművön belül úgy kell elhelyezni őket, hogy ne legyenek láthatók. A párna szélességét a 

kárpitrögzítő vájat adja meg. A fűtőfelületet nem szabad fúrni. A párna vágásánál két szempontot kell figyelembe 

venni: amikor téglalap alakú rekeszre van szükség, a párnát az elektróda szalagra merőlegesen kell vágni. Az 
elektródaszalagot nem szabad levágni. Amennyiben a párna a szükségesnél hosszabb, az alsó részét lehet vágni, az 

elektróda szalagra merőleges irányban.  

 

 

 

 

 

 

A fűtőbetétek hosszú távú használatra 

készültek  

A fűtőbetétek a kárpit alá helyezhetők 

 

  

A kábelezés és a biztosítékok nem 

láthatók  

 

A termosztát folyamatosan ellenőrzi az 

ülés hőmérsékletét  

 

A megfelelő helyen – például a 

sebességváltó kar közelében, a 

könyöklőnél, középkonzolnál, stb. – 

fúrjon egy lyukat a kapcsoló 

számára. Ide tegye be a kapcsolót. 

Az üléspárnához, illetve a 

háttámlához rögzítő pántokat a fenti 

ábrának megfelelően helyezze el. 

Használja valamennyi rögzítő 

pántot. A relét kapcsolja össze a fő 

áramellátó kábellel, majd rögzítse. 

Megjegyzés: a párna áramigénye 

maximum 11.5 Amper 

mailto:info@autodvd.hu


A beszerelés lépései: 

Vegye ki az ülést a gépjárműből. Amennyiben lehetséges, vegye le az üléshuzat oldalsó részét. Az 

üléshuzat levehetősége típusonként, illetve gyártónként eltérő.  

 

 

 

 

 

 

 

 

A fűtőfelületet a fenti ábrának megfelelően kell szétnyitni. A párna és a kárpitrögzítő vájat között 

legalább 3mm távolság van. A fűtőfelületet nem szabad a kárpitrögzítő vájaton belülre helyezni.  
  

 

 

 

 

 

Amennyiben a kárpitrögzítések kereszteznék az ülés vagy a háttámla vezetékeit, a párna fűtőfelületen, a 

két elektródaszalag között, ceruzával vagy filctollal jelölje meg, majd a 3. ábrán látható módon négyzet 

alakban vágja körül, 40mm szélességben. A hőmérsékletszabályozóval szemben található szivacson 

vágjon lyukat, aminek segítségével kiegyenesítheti a párnát. Az ülések és háttámlák esetén ±150mm 

vágási eltérés lehetséges.  

 

A párna felesleges részeit vágja le. A négyzet alakú vágás végein levő elektródákat tekerje körül a 

mellékelt szigetelőszalaggal.  

  

A fűtőpárna háttámla részét a 8. ábra szerint nyissa szét. A háttámla beszerelése megegyezik a 2 és 4 

pontokkal. A párna és a kárpitrögzítő vájat között legalább 3mm távolság legyen a párna felhelyezését 

követően. A fűtőfelületet nem szabad a kárpitrögzítő vájaton belülre helyezni.  

 

A hőmérsékletszabályozóval szemben vágjon a szivacson egy lyukat a párna eligazításához. 

Amennyiben a kárpitrögzítő vájatok kereszteznék az ülés vagy a háttámla vezetékeit, a párna 

fűtőfelületen, a két elektródaszalag között, ceruzával vagy filctollal jelölje meg, majd a 11. ábrán látható 

módon négyzet alakban vágja körül, 40mm szélességben.  

 

Az ülések és háttámlák esetén ±150mm vágási eltérés lehetséges. A párna felesleges részeit vágja le. 

 

A négyzet alakú vágás végein levő elektródákat tekerje körül a melléklet szigetelőszalaggal.  

 


