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1. Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa. 

Instalacja maty grzewczej została przedstawiona na zdjęciach od 1 do 21. Poszczególne elementy 
zestawu mogą zostać zainstalowane w siedzisku wg zdjęć od 1 do 7 i od 14 do 21. Montaż 
w oparciu fotela należy wykonać wg zdjęć 1 oraz od 8 do 21. 
Zalecenia dotyczące montażu: 

− Nie można zainstalować zestawów ogrzewania siedzenia, gdy: 
• oryginalna tapicerka fotela jest przyklejona do pianki, 

• fotel posiada kanaliki podłużne rozmieszczone w odległości niższej niż 25 cm od siebie 
(zdjęcie A). 

− Przed przystąpieniem do pracy z elektroniką pojazdu należy 
przygotować kody bezpieczeństwa (radio, system nawigacji, 
itd.), które powinny być udostępnione instalato-rowi, odłączyć 
zaciski akumulatora. 
− Pokrowiec i szwy na poduszki powietrzne powinny pozostać 
w tym samym miejscu siedzenia. Elementy grzejne mogą być 
instalowane jedynie w środku siedzenia. Należy odnieść się do 
instrukcji producenta pojazdu.  
− Należy stosować się do zaleceń producenta pojazdu 
dotyczących prawidłowości używania pasa bezpieczeństwa 
oraz czujników obecności siedzącego. Maty grzewcze mogą 
być instalowane jedynie przez wykwalifikowany i przeszko-
lony zespół. Instalatorzy powinni posiadać wiedzę z zakresu 
instalacji elektronicznych pojazdów oraz z tematu tapicerki. 
Błędna instalacja może wpłynąć niekorzystnie na Nieszawo-
dność systemu oraz przegrzewanie fotela. 

− Należy używać jedynie oryginalnych składników zestawu. 
− Elementy grzejne muszą być zamontowane i zabezpieczone 
tak, aby nie miały fałd i zagięć. W trakcie instalacji należy 
zwrócić uwagę na matę, by jej nie uszkodzić. Należy unikać 
ostrych przedmiotów, które mogłyby uszkodzić elementy 
grzewcze. Podstawą trwałości i niezawodności systemu jest 
poprawne umiejscowienie mat grzewczych. Wszelkie zmiany 
w położeniu podzespołów, elementów grzejnych a także ich 
przyleganie może wpływać na trwałość i niezawodność całego 
systemu. 
− Elementy grzejne systemu powinny być zasilone wyłącznie 
napięciem z przedziału +12V ± 3V. Elektronika powinna być 
podłączona bezpośrednio do źródła zasilania i zapłonu. System 
należy zabezpieczyć bezpiecznikiem ochronnym (12A), który 
najlepiej umieścić we wnęce skrzynki bezpieczników.  

−  Dopuszczalne modyfikacje mat grzejnych zawarte są w tej 
instrukcji montażu. Szerokości maty nie można w żaden sposób 
zmieniać. 
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− Nie wolno ingerować w wiązki elektroniczne systemu. Upewnij się, że wiązki przewodów są 
poprawnie zamocowane i zabezpieczone. Przewody muszą być poprowadzone prawidłowo, tak by 
siedzenie poruszało się swobodnie, bez żadnych trudności. W celu zapobiegania uszkodzenia 
należy unikać kontaktu z ostrymi krawędziami, gięcia lub ciągnięcia przewodów. Przewody 
doprowadzające zasilanie muszą posiadać odpowiedni przekrój, tak by można było podłączyć 
dodatkowe odbiorniki prądowe, gdy będzie to konieczne. Zapoznaj się ze schematem pojazdu by 
uzyskać dodatkowe informacje.  
− Przed przyklejeniem maty upewnić się, że powierzchnia pianki fotela jest czysta i wolna od 
substancji separujących (smar silikonowy, pył i olej). Pełna przyczepność do podłoża następuje po 
okresie 48-miu godzin, czas ten pozwala na zajście odpowiednich reakcji chemicznych. Nie można 
demontować i instalować ponownie systemu maty grzewczej.  
− Elementy grzejne maty nie mogą stykać się, z jakimikolwiek elementami instalacji elektrycznej 
fotela, gdyż występuje zagrożenie zwarcia.  
− Sprawność maty grzewczej zmienia się w zależności od rodzaju fotela i jego powierzchni 
tapicerskiej. Każdy milimetr grubości tapicerki wydłuża czas ogrzewania nawet o 15 sekund. 
− Klient musi zostać poinformowany o wszystkich aspektach bezpieczeństwa urządzenia oraz 
funkcjach urządzenia  
− Instrukcja obsługi musi zawierać informację o typie bezpiecznika i jego położeniu. 

− Poszczególne podpunkty instrukcji muszą być uwzględnione podczas instalacji. 
− Temperatura powierzchni fotela zmienia się w zależności od rodzaju tapicerki fotela. 

− W trakcie instalacji należy przestrzegać punktów zawartych w instrukcji. 
 

Ostrzeżenie: Maty grzewcze nie mogą być instalowane w pojazdach używanych przez osoby 
sparaliżowane i niepełnosprawne, które nie wyczuwają ciepła. W trakcie sprzedaży należy 
powiadomić kupującego o zainstalowanym systemie. 
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2. Podzespoły 
  

Pojedynczo 

Podwójnie 



Instrukcja instalacji maty grzewczej w przednich fotelach 

 

AMERVOX Strona 5 

 

3. Instalacja 
  

Podwójnie 

Pojedynczo 

Kod do 
radia 
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Instalacja 
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Instalacja 
  

Wypełnij instrukcję użytkownika i przekaż klientowi 
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4. Podłączenie przewodów 

Pojedynczo 
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Podłączenie przewodów 
  

Podwójnie 
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5. Instrukcja u żytkownika 
− Uwaga! Maty grzewczej można używać wyłącznie, 
w trakcie siedzenie na fotelu. Siedzący musi odczuwać 
temperaturę i być w stanie reagować na jej zmiany. 
Wszyscy niepełnosprawni (osoby, które mają trudności 
z odczuwaniem ciepła), dzieci i osoby starsze nie 
powinny używać mat grzewczych, ponieważ istnieje 
ryzyko, poparzenia. Urządzenia nie wolno zostawiać 
włączonego bez nadzoru. Należy unikać przypadkowe-
go załączenia systemu. 
− W przypadku odczuwalnej zbyt wysokiej temperatu-
ry należy zmniejszyć poziom nagrzewania przełączając 

przycisk w pozycję „Niski poziom” luz całkowicie wyłączyć urządzenie. 
− Nie narażać maty na działanie: noży, gwoździ, igieł oraz narzędzi, które mogą uszkodzić 
siedzenie i zainstalowany w nim system. 

− Urządzenie nie nadaje się do ciągłej pracy ustawionej w tryb „poziom wysoki” 
− Przy wyłączonym zapłonie system może działać, ale także może być wyłączany. Sposób pracy 
jest określany przez instalatora systemu. 

− Bezpiecznik systemu grzewczego położony jest: ______________________________________                                                                          
             (wypełnia instalator). 
− Jeżeli system nie jest wyzwalany poprzez zapłon należy pamiętać, aby zawsze wyłączać matę 
grzewczą po zgaszeniu silnika. Nie wyłączenie systemu spowoduje rozładowanie akumulatora. 
− Nie należy przewozić na fotelach (z zainstalowanym systemem) przedmiotów o ostrej 
powierzchni oraz ciężkich, o tępych krawędziach. Wymienione przedmioty mogą uszkodzić 
elementy fotela oraz zainstalowanej maty grzewczej bądź wpłynąć na jej pracę.  
− W przypadku zauważenia nietypowego zapachu w trakcie korzystania z systemu lub nie 
równego rozkładu ciepła w fotelu należy niezwłocznie wyłączyć matę i udać się do zakładu 
specjalizującego się w tego typu systemach. 

− W przypadku korzystania z maty grzewczej niezalecane jest umieszczanie na fotelach: koców, 
poduszek, torebek, kurtek, mat ochronnych, fotelików dla dzieci. 
− Umieszczenie powyższych elementów może nieć wpływ na uszkodzenie siedzenia, zapłon bądź 
poparzenie siedzącego. 
− Mata grzewcza nie może być narażona na działanie wilgoci, małe ilości wymienionych cieczy 
nie mają wpływu na działanie urządzenia po wyschnięciu: kawa, cola, woda mineralna, solanka 
(roztwór do 5%), środki czyszczące zawierające amoniak (w składzie do 10%), środki czyszczące 
zawierające alkohol (w składzie do 10%), środki czyszczące do plastiku; winylu, roztwory 
z mydłem. 

Uwaga Zbyt częste przemoczenia maty mogą wpłynąć niekorzystanie na jej żywotność. Nie wolno 
włączać maty, gdy fotel jest zawilgocony jak również elementy instalacyjne systemu. Nie można 
korzystać z urządzenia mając przemoczone ubrania. Mata nie nadaje się do suszenia ubrań 
i przedmiotów.  
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Instrukcja u żytkownika 

Funkcje: 

Używanie systemu 

Systemy z pojedynczą matą: 

Załączanie systemu następuje po włączeniu 
systemu przełącznikiem. 

 

Włączenie systemu 

Przełączenie przełącznika w pozycję Wł. zapala 
się żółta dioda. Mata rozgrzewa się po około 3-4 
minutach. W przypadku odczuwania zbyt 
wysokiej temperatury należy wyłączyć system. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Systemy z podwójną matą (Nastawy: Wysoki 
/ Niski / Wyłączenie) 

Elementy grzewcze systemu są załączane i wy-
łączane przełącznikiem, pozycje góra, dół. 

Poziom wysoki 

Ustawienie przełącznika w pozycji „wysoki” 
ogrzewania załącza system, zapala się czerwona 
dioda. Działanie maty jest odczuwalne po upły-
wie około dwóch minut. Czas nagrzewania 
może ulec zmianie, gdyż jest zależy od tapicerki 
fotela. Po nagrzaniu maty, gdy odczuwalna 
temperatura będzie za wysoka sugerowane jest 
przełączenie przełącznika w pozycję poziomu 
„niskiego”. 

 
Poziom niski 

Ustawienie poziomu na „niski”. Dioda LED 
zapala się na zielono. Czas nagrzewania jest 
zależny od tapicerki fotela i odzieży użytko-
wnika. 
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6. Rozwiązywanie problemów 

Po włączeniu systemu ogrzewanie nie 
działa, pozycji przełącznika WŁ , nie 
świeci dioda. 

Sprawdź bezpiecznik, jeżeli trzeba wymień go. 
Skonsultuj usterkę z odpowiednim serwisem 

Po włączeniu systemu ogrzewanie 
działa, pozycja przełącznika WŁ , nie 
świeci dioda 

Uszkodzona dioda LED w przełączniku 

Po włączeniu systemu ogrzewanie nie 
działa, 
Pozycja przełącznika WŁ , świeci dioda 

Temperatura fotela jest wysoka od czynników 
atmosferycznych, zadziałał termostat systemu. 
Poczekaj aż ostygnie fotel i uruchom system 
ponownie. 

Nie równy rozkład temperatury Ustaw przełącznik w pozycji „wyłączonej” skonsultuj 
się z odpowiednim serwisem 

Przepala się bezpiecznik Sprawdź parametry bezpiecznika, jeżeli są poprawne 
to skonsultuj usterkę z odpowiednim serwisem. 

 

 

 

 

 

 

 

Informacje i serwis 

tel: 609 202 280 

tel: 601 515 409 

tel: 601 669 987 

tel: 041 368 30 66 

fax: 041 346 21 18 

Amervox - Serwis 

ul. Warszawska 312 

25-414 Kielce 

www.amervox.com.pl 

 
 


