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VYHŘÍVÁNÍ SEDADLA MOTOCYKLU HEAT DEMON - MANUÁL
Tato sada obsahuje vnitřní vyhřívání sedadla motocyklu a připojovací kabel. Pro připojení je nutné přikoupit následující
příslušenství.
 Vypínač ON/OFF (kód 210082), nebo jedno zónový ovladač (kód 210146), nebo dvou portový ovladač POWER DEMON
pro motocykly Harley Davidson (kód 210107PDC).
 Kabel pro připojení k baterii (kód 210080)
Poznámka:
Vyhřívání sedadla je určeno k instalaci pod potah motocyklového sedadla. Pokud si přejete, aby nebyl vidět obrys vyhřívání
je možné mezi potah a vyhřívání umístit tenkou vrstvu tkaniny, plsti, nebo molitanu. V případě, že zvolíte tuto variantu,
dávejte pozor, aby vrstva nebyla příliš silná a nebránila správnému přenosu tepla.
NÁVOD K MONTÁŽI:
1. Sejměte sedadlo motocyklu. Vyjměte sponky, kterými je potah připevněn pouze v rohu na jedné straně, tak aby jste co
nejjednodušeji mohli potah vrátit zpět na své místo po dokončení instalace.
2. Vyhřívání sedadla nainstalujte kabelem směrem k místu, kde můžete nejlépe umístit konektor kabelu a v tomto místě
propojit s propojovacím kabelem.
3. Opatrně odstraňte ochrannou fólii z lepicí pásky na spodní straně vyhřívání sedadla.
4. Nainstalujte vyhřívaní sedadla tak,že nejdříve nalepíte zadní část vyhřívání až poté přední.
5. Natáhněte zpět potah sedadla přes vyhřívání a sešívačkou nainstalujte sponky do původního stavu.
1. Plast motocyklového sedadla je poměrně tvrdý, proto doporučujeme použít elektrickou, nebo vzduchem poháněnou
sešívačku.
6. Sada obsahuje prodlužovací kabel pro připojení k vypínači ON/OFF, jedno zónovému ovladači, nebo dvou portovému
ovladači POWER DEMON. Tento kabel by měl být veden pod sedadlem a uchycen například k rámu motocyklu vyveden
k místu, kde budete mít umístěn Vámi zvolený ovladač. Díky konektoru mezi vyhříváním a propojovacím kabelem
můžete kdykoliv pohodlně sejmout sedadlo například, když se potřebujete dostat k baterii.
7. K Vámi zvolenému ovladači připojte kabel pro připojení k baterii. Červený konec připojte na kladný pól (+), černý konec
kabelu na záporný pól (-).
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Děkujeme, že jste si vybrali produkty značky Head Demon. Jsme přesvědčeni, že Vám budou sloužit k Vaší spokojenosti.
Neváhejte nás kontaktovat v případě jakýchkoliv dotazů, problémů nebo návrhů. Jsme zde k Vašim službám!

Výhradní distributor pro Českou a Slovenskou republiku:
VPM tech s. r. o.
Nádražní 1260, 664 34 Kuřim
IČ:29380014, DIČ/VAT: CZ29380014
Czech Republic
email: info@vpmtech.cz,
tel:

+420 776 361 396, +420 737 384 876, +420 774 822 937

web:

www.vpmtech.cz
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