
Beszerelési útmutató a KIYO AWHL ülésfűtő berendezéshez 
 

 

Az AWHL ülésfűtő rendszer elemei  Az ülésfűtő részegységei db 

1 Az ülőrész fűtőegysége  1 

2 A támla fűtőegysége 1 

3 Kapcsoló 1 

4 Vezetékek 1 

 

  2 színű LED billenőkapcsoló 

 Max/Ki/Min kapcsolási 

fokozatok 

 Minimális fokozat : zöld LED 

(36° C) 

 Maximális fokozat : piros LED 

(45° C)  
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Beszerelési útmutató a KIYO AWHL ülésfűtő berendezéshez 
 

 

Távolítsuk el a védőfóliát az 
ülésfűtő lapokról.  

 

 

 Szükséges szerszámok : kés, szike, kárpitszerelő szerszámok, ragasztószalag, fogók, 
20 mm-es fúrószár, forrasztópáka, kábelkötegelő 

 
 Vegyük ki az ülést a járműből! 

 
 Ha az ülésben van légzsákérzékelő vagy légzsák, vigyázzunk ezek vezetékeire, és a 

csatlakozókat lehetőleg ne húzzuk szét (ez persze a szerelés miatt nem mindig 
lehetséges)! 

 
 Távolítsuk el az üléskárpitot! 

 
 Távolítsuk el a védőfóliát az ülésfűtő lapokról.  

 
 Ragasszuk az ülésfűtő lapokat az ülés ülőpárnájára és háttámlájára! 

 
 Az ülőpárna ülésfűtő elemének vezetékei fekete színűek, míg az üléstámla vezetékei 

sárga-piros-fekete színűek. 
 

 Vigyázzunk arra, hogy a vezetékek ne érintkezzenek éles és szúrós elemekkel. 
 

 A vezetékeket gyorskötözőkkel és ragasztószalaggal rögzítsük úgy, hogy menet közben 
ne vibrálhassanak, ne adhassanak hangot. 

  
 A fűtőlapok és a vezetékek beszerelése után szereljük össze az ülést (feszítsük rá a 

kárpitelemeket)!  
 

 

Ragasszuk az ülésfűtő 

elemeket az ülés ülőpárnájára 

és háttámlájára! 
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Beszerelési útmutató a KIYO AWHL ülésfűtő berendezéshez 
 

A kábelezés és a kapcsolók Képillusztrációk 

 Keressünk helyet az ülésfűtés-kapcsolónak, és kérjük ki erről az ügyfél véleményét is (a 

leggyakrabban használt helyek a középkonzol, az ülés oldalborítása, a sebességváltó konzolja 

vagy a műszerfal valamelyik pontja). 

 A kiválasztott beszerelési helyről távolítsuk el a borítást! 

 Jelöljük meg a kapcsoló helyét, majd fúrjunk egy 20 mm-es lyukat! 

 A kapcsolót kívülről nyomjuk a lyukba a teljes illeszkedésig! 

 A kapcsoló vezetékeit kössük össze a fő vezetékköteggel!  

 A kábeleket az ülés és a kárpit alatt vezessük el! 

 Az ülésfűtés fő áramkörét kössük a szivargyújtó vezetékére!  

 A piros vezeték a +, a fekete vezeték a – kábel. 

 Vigyázzunk arra, hogy a vezetékek ne érintkezzenek éles és szúrós elemekkel! 

 Minden kábelt tökéletesen kell rögzíteni, hogy elkerüljük a menet közbeni vibrációkat és 

zajokat. 

 Szereljük vissza a helyére azt a borítást, amelyikbe a kapcsolót tettük! 

 Ellenőrizzük le a működését, majd fejezzük be az ülés visszaszerelését! 

Az ülésfűtés fő áramkörét kössük a szivargyújtó vezetékére! 

Piros kábel: +,  Fekete kábel: - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az ülésfűtő kábelei hátulnézetből 
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Beszerelési útmutató a KIYO AWHL ülésfűtő berendezéshez 
 

Az ülésfűtéssel szerelt ülés A beszerelt kapcsolók 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A kapcsolók ideális helye járművenként változó, és a helyét mindenképpen az ügyféllel konzultálva 

válasszuk ki! 

Lehetséges beszerelési helyek 

Az első ülések esetében: 

 középkonzol, a sebességváltó karja körüli borítás, az ülések oldalborítása, műszertábla 

A hátsó ülések esetében : 

 középkonzol, a sebességváltó karja körüli borítás, az ülések oldalborítása, oszlopborítás 
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Használati útmutató a KIYO AWHL ülésfűtő berendezéshez 
 

 
 Képillusztráció 

 

 Az AWHL ülésfűtés kapcsolója 3 fokozatú. Az egyes kapcsolóállások funkciói: 

- HI állás: magas fokozatú fűtés (45º C), a PIROS LED világít 

- LOW állás: alacsony fokozatú fűtés (35º C), a ZÖLD LED világít 

- KÖZÉPSŐ ÁLLÁS: kikapcsolva, egyik LED sem világít 
 

 A felhasználó választhat a magas fokozatú és az alacsony fokozatú fűtés között. Az egyes 

fokozatoknál jelzett hőmérsékleti értékek nem az ülésfelület, hanem a fűtésrendszer 

hőmérsékletére vonatkoznak. A két hőmérsékleti érték nem lehet azonos, mert függ az 

ülés kárpitjának minőségétől és vastagságától is. 

 

 Általános esetben a hideg jármű esetén a magas fokozat (HI) bekapcsolását 

javasoljuk,majd – felmelegedés után – átkapcsolást az alacsonyabb fűtési fokozatra 

LOW). 

 

 

Magas fokozat: PIROS LED 

 

Alacsony fokozat: ZÖLD LED 

 

 


