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Βέλτιστο κλίμα καθισμάτων για τα μικρά!

Η σειρά παιδικών καθισμάτων αυτοκινήτου Klimax ξεχωρίζει 

χάρη στη γνήσια καινοτομία της: η ειδική τεχνολογία παρέχει 

ευχάριστη ψύξη τις ζεστές μέρες του καλοκαιριού και ένα άνετο, 

ζεστό κάθισμα το χειμώνα.

Επιπλέον: Ως η πρώτη στο είδος της, η σειρά Klimax ανοίγει 

ένα εντελώς νέο κεφάλαιο στην άνεση του καθίσματος για 

τα παιδιά.
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01. ΕΞΗΓΗΣΗ ΣΥΜΒΟΛΩΝ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

Πληροφορίες ασφαλείας που υποδεικνύουν μια επικίνδυνη κατάσταση η οποία, εάν δεν αποφευχθεί, μπορεί 

να οδηγήσει σε θάνατο ή σοβαρό τραυματισμό.

ΠΡΟΣΟΧΗ!
Πληροφορίες ασφαλείας που υποδεικνύουν μια επικίνδυνη κατάσταση η οποία, εάν δεν αποφευχθεί, μπορεί 

να οδηγήσει σε ελαφρύ ή μέτριο τραυματισμό.

ΠΡΟΣΟΧΗ!
Πληροφορίες που αναφέρονται σε μια κατάσταση η οποία, εάν δεν αποφευχθεί, μπορεί να οδηγήσει σε 

υλικές ζημιές.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία του προϊόντος.

02. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

• Το παιδικό κάθισμα αυτοκινήτου τεχνολογίας Klimax προορίζεται μόνο για χρήση στο αυτοκίνητο. Η 
τεχνολογία Klimax μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλα τα αυτοκίνητα που διαθέτουν πρίζα 12 V.

• Πριν χρησιμοποιήσετε το παιδικό κάθισμα αυτοκινήτου τεχνολογίας Klimax, διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο 
λειτουργίας και ακολουθήστε όλες τις οδηγίες σχετικά με την ασφαλή και σωστή χρήση του.

• Εάν υπάρχουν ορατά σημάδια ζημιάς στη μονάδα, δεν πρέπει να χρησιμοποιείται πλέον
• Αυτές οι οδηγίες λειτουργίας εξηγούν τον τρόπο λειτουργίας της τεχνολογίας Klimax. Για να εγκαταστήσετε σωστά το 

παιδικό κάθισμα αυτοκινήτου στο αυτοκίνητό σας και για περαιτέρω σχετικές πληροφορίες ασφαλείας, διαβάστε τα 
ξεχωριστά εγχειρίδια λειτουργίας του αντίστοιχου παιδικού καθίσματος αυτοκινήτου.

• Κατά την εγκατάσταση και τον χειρισμό του παιδικού καθίσματος αυτοκινήτου, βεβαιωθείτε ότι οι αερόσακοι στο όχημα δεν είναι σε καμία 

περίπτωση αλλοιωμένοι ή ακόμη και καλυμμένοι (π.χ. από το καλώδιο).

• Το παιδικό κάθισμα αυτοκινήτου μπορεί, φυσικά, να χρησιμοποιηθεί χωρίς την ανάπτυξη της τεχνολογίας Klimax.

• Η τεχνολογία Klimax μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο από ενήλικες.
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ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

• Η μη τήρηση αυτών των πληροφοριών ασφαλείας μπορεί να οδηγήσει σε θάνατο ή σοβαρό τραυματισμό.

• Κίνδυνος για τη ζωή από ηλεκτροπληξία.
• Μην αφήνετε τη μονάδα και/ή το καλώδιο σύνδεσης να έρθει σε επαφή με υγρασία ή υγρά, για να αποφύγετε 

τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας. Μην χειρίζεστε τη μονάδα με βρεγμένα χέρια.
• Μην κάνετε καμία τροποποίηση στο παιδικό κάθισμα αυτοκινήτου. Μην αφαιρείτε εξαρτήματα από το παιδικό κάθισμα 

αυτοκινήτου πέρα   από τα βήματα που αναφέρονται σε αυτές τις οδηγίες στο σημείο «Καθαρισμός», καθώς και στις 
οδηγίες χρήσης για το αντίστοιχο κάθισμα.

• Αφήστε τις επισκευές στο παιδικό κάθισμα αυτοκινήτου, στο βύσμα σύνδεσης ή στο καλώδιο σύνδεσης να 
πραγματοποιούνται μόνο από εξειδικευμένο συνεργείο ή από τον κατασκευαστή. Η ακατάλληλη (ή αλλιώς απόπειρα) 
επισκευής μπορεί να οδηγήσει σε σημαντική ζημιά και να αποτελέσει πραγματικό κίνδυνο.

• Εάν οποιοδήποτε μέρος του βύσματος σύνδεσης κολλήσει στην πρίζα τάσης 12 V του οχήματος ως ξένο 
αντικείμενο, πρέπει να αφαιρεθεί με μονωμένη πένσα ή παρόμοιο εργαλείο. Πάντα να αποσυνδέετε την 
μπαταρία του οχήματος πριν μπείτε στην ενσωματωμένη πρίζα 12 V. Υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας και 
βραχυκυκλώματος των ηλεκτρικών του αυτοκινήτου.

• Αναθέστε τις επισκευές στην ενσωματωμένη πρίζα 12 V ή στο ηλεκτρικό σύστημα του αυτοκινήτου να πραγματοποιηθούν 
μόνο σε εξειδικευμένο συνεργείο.

• Μην εισάγετε αιχμηρά ή μεταλλικά αντικείμενα στα ανοίγματα της μονάδας.
• Μην χρησιμοποιείτε την τεχνολογία Klimax εάν υπάρχουν ορατά σημάδια ζημιάς στο ίδιο το παιδικό 

κάθισμα αυτοκινήτου, το βύσμα σύνδεσης ή το καλώδιο σύνδεσης, εάν το παιδικό κάθισμα αυτοκινήτου έχει 
πέσει ή εάν το παιδικό κάθισμα έχει εμπλακεί σε τροχαίο .

• Μην αφήνετε ποτέ το παιδί σας χωρίς επίβλεψη στο παιδικό κάθισμα αυτοκινήτου με τεχνολογία Klimax. Μην αφήνετε 
ποτέ το παιδί σας μόνο στο αυτοκίνητο όταν η εξωτερική θερμοκρασία είναι υψηλή το καλοκαίρι ή χαμηλή το χειμώνα, 
αντίστοιχα. Η τεχνολογία Klimax δεν εγγυάται προστασία κατά του θανάτου που οφείλεται σε υπερβολική ζέστη ή κρύο.

• Τα παιδιά πρέπει να επιβλέπονται ανά πάσα στιγμή για να διασφαλίζεται ότι δεν παίζουν με το παιδικό κάθισμα αυτοκινήτου.

ΠΡΟΣΟΧΗ!

• Πριν θέσετε σε λειτουργία, βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο σύνδεσης και το βύσμα είναι στεγνά και καθαρά.
• Κατά την τοποθέτηση του καλωδίου σύνδεσης, βεβαιωθείτε ότι δεν έχει θρυμματιστεί ή φθαρεί με κανέναν τρόπο.
• Φροντίζετε πάντα να αποσυνδέετε το παιδικό κάθισμα αυτοκινήτου από την παροχή ρεύματος πριν από οποιαδήποτε εργασία καθαρισμού 

και συντήρησης.

• Μην χρησιμοποιείτε ποτέ το παιδικό κάθισμα αυτοκινήτου τεχνολογίας Klimax σε συνδυασμό με κάλυμμα διαφορετικό 
από αυτό που παρέχεται στην αρχική συσκευασία, για να εξασφαλίσετε διαπερατότητα αέρα.

• Μην καλύπτετε το παιδικό κάθισμα αυτοκινήτου με τεχνολογία Klimax – συμπεριλαμβανομένου του βύσματος 12 V και του 
καλωδίου σύνδεσης – με πρόσθετες κουβέρτες, καλύμματα ή μαξιλάρια. Κρατήστε το παιδικό κάθισμα αυτοκινήτου μακριά 
από άλλες πηγές ζεστασιάς, όπως θέρμανση, θέρμανση καθισμάτων ή άμεσο ηλιακό φως.
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ΠΡΟΣΟΧΗ!

• Συνδέστε το βύσμα σύνδεσης μόνο σε μια ενσωματωμένη πρίζα 12 V DC στο αυτοκίνητό σας που αντιστοιχεί 
στα «Τεχνικά δεδομένα» που περιέχονται σε αυτές τις οδηγίες.

• Μην τραβάτε ποτέ το βύσμα σύνδεσης από την ενσωματωμένη πρίζα από το καλώδιο σύνδεσης.
• Πριν χρησιμοποιήσετε το παιδικό κάθισμα αυτοκινήτου με τεχνολογία Klimax, βεβαιωθείτε ότι τα ανοίγματα εξαερισμού 

στο παιδικό κάθισμα αυτοκινήτου δεν είναι καλυμμένα.
• Προστατέψτε το παιδικό κάθισμα αυτοκινήτου και το καλώδιο σύνδεσής του – συμπεριλαμβανομένου του βύσματος σύνδεσης – από την 

υγρασία.

03. ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ

Ουσιαστικά το παιδικό κάθισμα αυτοκινήτου τεχνολογίας Klimax προορίζεται για τη μεταφορά παιδιού σε αυτοκίνητο. Δεν 
επιτρέπεται η χρήση σε άλλα μέσα μεταφοράς (φορτηγό, λεωφορείο, αεροπλάνο, σκάφος).

Αυτές οι οδηγίες λειτουργίας εξηγούν τον τρόπο λειτουργίας της τεχνολογίας Klimax. Για να διασφαλίσετε τη σωστή 
εγκατάσταση του παιδικού καθίσματος αυτοκινήτου στο αυτοκίνητό σας και για περαιτέρω οδηγίες ασφαλείας σχετικά με το 
παιδικό κάθισμα αυτοκινήτου, διαβάστε τις ξεχωριστές οδηγίες λειτουργίας για το αντίστοιχο παιδικό κάθισμα αυτοκινήτου!

Η τεχνολογία Klimax μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλα τα αυτοκίνητα που διαθέτουν πρίζα 12 V.

04. ΠΕΔΙΟ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Οι απεικονίσεις του ενισχυτικού καθίσματος και του παιδικού καθίσματος αυτοκινήτου είναι μόνο για παράδειγμα.

έναΑνεμιστήρας (ενισχυτής καθίσματος 2 x)

Κέλυφος ανεμιστήρα

Αισθητήρας πίεσης

Αισθητήρας θερμοκρασίας (μέσα στο σώμα)

Πλακέτα κυκλώματος ελέγχου (πίσω από την οθόνη)

σι

ντο
σι η

έναφά
ένα ρε

μι
σι

φάΒύσμα 12 V με διακόπτη και 
καλώδιο σύνδεσηςντο

ρε σολ

η

Απεικόνιση

Θέρμανση (1 x περιοχή καθίσματος)

Οδηγίες λειτουργίας (χωρίς απεικόνιση)

σολ μι
Εγώ
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ρε έναΑνεμιστήρας (μεγάλο παιδικό κάθισμα αυτοκινήτου 4 x)

Κέλυφος ανεμιστήρα

Αισθητήρας πίεσης

Αισθητήρας θερμοκρασίας (μέσα στο σώμα)

Πλακέτα κυκλώματος ελέγχου (πίσω από την οθόνη)

Βύσμα 12 V με διακόπτη και καλώδιο σύνδεσης

Απεικόνιση

Θέρμανση (1 x χώρο καθίσματος, 1 x στήριγμα πλάτης)

Οδηγίες λειτουργίας (χωρίς απεικόνιση)

η
σι

ντο

σι ρε

μι
σι

ένα
ένα φά

σολ

η
ντο Εγώφά

η
σολ μι

05. ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ KLIMAX
ΠΑΡΟΧΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

Η παροχή ρεύματος για το παιδικό κάθισμα αυτοκινήτου παρέχεται από την ενσωματωμένη πρίζα 12 V στο αυτοκίνητό σας. Αυτό μπορεί να 

βρίσκεται σε διάφορα σημεία του αυτοκινήτου σας (π.χ. πορτμπαγκάζ, κεντρικό υποβραχιόνιο, πιλοτήριο).

Μερικές ενσωματωμένες πρίζες τάσης 12 V τροφοδοτούνται με ρεύμα μόνο όταν η ανάφλεξη του αυτοκινήτου είναι ανοιχτή. 
Βεβαιωθείτε ότι έχετε ελέγξει αυτό πρώτα. Για έλεγχο, τοποθετήστε το βύσμα στην ενσωματωμένη πρίζα 12 V του 
αυτοκινήτου σας (1). Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το σύστημα χρησιμοποιώντας το κόκκινο κουμπί 
στο βύσμα (2). (Το κόκκινο κουμπί ανάβει = ενεργοποιείται, το κόκκινο κουμπί δεν ανάβει = απενεργοποιείται).

1 2

Κλείστε την παροχή ρεύματος χειροκίνητα όταν το παιδικό κάθισμα αυτοκινήτου (ή η τεχνολογία Klimax 
αντίστοιχα) δεν χρησιμοποιείται, για να αποτρέψετε το συνεχές φωτισμό της οθόνης. Το τροφοδοτικό για την 
τεχνολογία Klimax απενεργοποιείται αυτόματα μετά από 30 λεπτά εάν δεν κάθεται παιδί στο παιδικό κάθισμα 
αυτοκινήτου ή εάν δεν ασκηθεί πίεση στον αισθητήρα πίεσης.
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ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ KLIMAX

Μόλις το βύσμα εισαχθεί στην ενσωματωμένη πρίζα 12 V του αυτοκινήτου σας και ενεργοποιηθεί χρησιμοποιώντας το 
κόκκινο κουμπί, το σύστημα είναι έτοιμο για χρήση.

Η τεχνολογία Klimax ενεργοποιείται μόνο όταν ασκείται πίεση στον αισθητήρα στο κάθισμα.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Χρησιμοποιείτε το παιδικό κάθισμα αυτοκινήτου μόνο για τη μεταφορά του παιδιού σας. Μην το χρησιμοποιείτε ποτέ για να 

μεταφέρετε αντικείμενα που θα μπορούσαν να ενεργοποιήσουν την τεχνολογία Klimax όταν το σύστημα είναι ενεργοποιημένο.

Η τεχνολογία Klimax είναι πλήρως αυτοματοποιημένη. Δεν χρειάζεται να προσαρμόσετε άλλες ρυθμίσεις εκτός από την 
ενεργοποίηση του συστήματος (όπως περιγράφεται παραπάνω).

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗ ΔΥΩΣΗ
Ο ενσωματωμένος αισθητήρας μετρά τη θερμοκρασία στο εσωτερικό του παιδικού καθίσματος αυτοκινήτου. Εάν αυτή η θερμοκρασία είναι 

πάνω από 30°C, το σύστημα ενεργοποιείται και αφαιρεί τον ζεστό αέρα, δημιουργώντας ένα φαινόμενο κυκλοφορίας αέρα ψύξης.

ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΧΕΙΜΩΝΑ
Ωστόσο, όταν ο ενσωματωμένος αισθητήρας μετρήσει θερμοκρασία μικρότερη από 5°C, η περιοχή του 
καθίσματος θερμαίνεται αυτόματα έως ότου το εσωτερικό του καθίσματος φτάσει σε θερμοκρασία 20°C.

ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ

Η οθόνη εμφανίζει τη μετρούμενη θερμοκρασία στο εσωτερικό του παιδικού καθίσματος αυτοκινήτου σε βαθμούς Κελσίου 
(°C). Εμφανίζεται επίσης η τρέχουσα ενεργή λειτουργία: Εξαερισμός ή θέρμανση.

OSANN
Θερμοκρασία

Εξαερισμός

Θέρμανση

ΚΑΘΑΡΙΣΜΑ
Μπορείτε να καθαρίσετε το κάλυμμα του παιδικού καθίσματος αυτοκινήτου σύμφωνα με τις οδηγίες πλυσίματος στην ετικέτα 
πλύσης, η οποία βρίσκεται στο ίδιο το κάλυμμα.

Χρησιμοποιήστε ένα υγρό πανί για να καθαρίσετε το πλαστικό σώμα. Στεγνώστε καλά τις καθαρισμένες περιοχές για να 
διασφαλίσετε ότι η υγρασία δεν μπορεί να καταστρέψει τα ηλεκτρονικά. Μη χρησιμοποιείτε χημικά ή λειαντικά καθαριστικά.
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06. ΕΓΓΥΗΣΗ
Ισχύει η νόμιμη περίοδος εγγύησης. Εάν το προϊόν είναι ελαττωματικό, επικοινωνήστε με τον ειδικό 
λιανοπωλητή ή τον κατασκευαστή.

Πρέπει να υποβάλετε τα ακόλουθα έγγραφα κατά την υποβολή αίτησης για οποιαδήποτε εργασία επισκευής ή εγγύησης που πρόκειται να 

πραγματοποιηθεί:

• Αντίγραφο τιμολογίου με ημερομηνία αγοράς
• Ο λόγος της καταγγελίας ή περιγραφή του ελαττώματος

Μην αποστέλλετε το προϊόν για επισκευή ή επεξεργασία με εγγύηση χωρίς προηγούμενη 
συνεννόηση με τον ειδικό πωλητή ή τον κατασκευαστή.

07. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Σφάλμα Πιθανή αιτία Προτεινόμενη λύση

Εισαγάγετε το βύσμα 12 V στην 
ενσωματωμένη πρίζα 12 V και 
ενεργοποιήστε το.

Το βύσμα 12 V δεν είναι συνδεδεμένο ή δεν είναι 
ενεργοποιημένο

Αναθέστε την αντικατάσταση του 
βύσματος 12 V ή του καλωδίου σύνδεσης 
σε εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις/
κατασκευαστή.

Το βύσμα 12 V ή το καλώδιο σύνδεσης είναι 

ελαττωματικό ή με άλλο τρόπο κατεστραμμένο

Η θερμοκρασία που μετράται από τον 
αισθητήρα πρέπει να είναι πάνω από 
30°C για να ενεργοποιηθούν οι 
ανεμιστήρες. Πρέπει επίσης να 
ενεργοποιηθεί ο αισθητήρας πίεσης.

Οι οπαδοί
δεν λειτουργεί πλέον

Η θερμοκρασία εκκίνησης δεν επιτεύχθηκε

Αφαιρέστε το ξένο αντικείμενο. 
Για να το κάνετε αυτό, 
αποσυνδέστε πρώτα το βύσμα 
12 V από την ενσωματωμένη 
πρίζα 12 V.

Ένα ξένο αντικείμενο εμποδίζει τον ανεμιστήρα

Αντικαταστήστε τον ανεμιστήρα, τον 
αισθητήρα πίεσης ή τον αισθητήρα 
θερμοκρασίας σε εξουσιοδοτημένο 
κέντρο σέρβις/τον κατασκευαστή.

Ο ανεμιστήρας, ο αισθητήρας πίεσης ή ο αισθητήρας 

θερμοκρασίας είναι ελαττωματικός
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Σφάλμα Πιθανή αιτία Προτεινόμενη λύση

Το βύσμα 12 V δεν είναι 

συνδεδεμένο ή δεν είναι 

ενεργοποιημένο

Εισαγάγετε το βύσμα 12 V στην 
ενσωματωμένη πρίζα 12 V και 
ενεργοποιήστε το.

Αναθέστε την αντικατάσταση του 
βύσματος 12 V ή του καλωδίου σύνδεσης 
σε εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις/
κατασκευαστή.

Το βύσμα 12 V ή το καλώδιο σύνδεσης είναι 

ελαττωματικό ή με άλλο τρόπο κατεστραμμένο

Το θερμαντικό μαξιλάρι

δεν λειτουργεί
Η θερμοκρασία που μετράται από τον 
αισθητήρα πρέπει να είναι κάτω από 5°C 
για να ενεργοποιηθεί η θερμαντική 
επιφάνεια. Πρέπει επίσης να 
ενεργοποιηθεί ο αισθητήρας πίεσης.

Η θερμοκρασία εκκίνησης δεν επιτεύχθηκε

Έχετε το μαξιλάρι θέρμανσης, 
τον αισθητήρα πίεσης ή
Αντικαταστάθηκε ο αισθητήρας 
θερμοκρασίας από εξουσιοδοτημένο 
κέντρο σέρβις/τον κατασκευαστή.

Το θερμαντικό μαξιλάρι, ο αισθητήρας πίεσης ή ο 

αισθητήρας θερμοκρασίας είναι ελαττωματικά

Δεν τροφοδοτείται από την 
ενσωματωμένη πρίζα 12 V DC στο 
όχημά σας

Ανάψτε την ανάφλεξη και 
ελέγξτε ότι το βύσμα 12 V είναι 
σωστά τοποθετημένο.

Αντικαταστήστε την οθόνη, την 
πλακέτα κυκλώματος ελέγχου ή 
τον αισθητήρα πίεσης από ένα
εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις/τον 
κατασκευαστή.

Η οθόνη ή ο αισθητήρας πίεσης 
είναι ελαττωματικός

Η οθόνη
δεν λειτουργεί

Εισαγάγετε το βύσμα 12 V στην 
ενσωματωμένη πρίζα 12 V και 
ενεργοποιήστε το.

Το βύσμα 12 V δεν είναι συνδεδεμένο ή δεν είναι 

ενεργοποιημένο

Αναθέστε την αντικατάσταση του 
βύσματος 12 V ή του καλωδίου σύνδεσης 
σε εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις/
κατασκευαστή.

Το βύσμα 12 V ή το καλώδιο σύνδεσης είναι 

ελαττωματικό ή με άλλο τρόπο κατεστραμμένο
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08. ΑΠΟΡΡΙΨΗ/ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Ανακυκλώστε το παιδικό κάθισμα αυτοκινήτου και τη συσκευασία με τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον.

Οι ηλεκτρικές συσκευές δεν ανήκουν στα οικιακά απορρίμματα.

Εάν δεν χρησιμοποιείτε πλέον το προϊόν, απορρίψτε το με τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον και σύμφωνα με 
την τοπική νομοθεσία. Πληροφορίες σχετικά με τα σημεία συλλογής απορριμμάτων που δέχονται δωρεάν 
απορριπτόμενες συσκευές μπορείτε να λάβετε από το τοπικό ή δημοτικό συμβούλιο.

09. ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Μεγάλα παιδικά καθίσματα αυτοκινήτου με 4 

ανεμιστήρες: DC 12 V � 2,2 A

Ενίσχυση καθίσματος με 2 ανεμιστήρες: DC 12 V � 1,1 A

Τάση λειτουργίας/κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας

Βύσμα 12 V για ενσωματωμένες πρίζες τάσης 12 V 
συμπεριλαμβανομένου. Καλώδιο σύνδεσης 4,50 m

Βύσμα

Χωρίς ψήκτρες, DC 12 V� 0,05 A, διαστάσεις 
περιβλήματος: 50 x 50 x 10,5 mm

Θαυμαστές

Μεγάλο παιδικό κάθισμα αυτοκινήτου: 2 μονάδες 

(1 x περιοχή καθίσματος, 1 x πλάτη). Ενίσχυση 

καθίσματος: 1 μονάδα (περιοχή καθίσματος). 

Μέγιστη θερμοκρασία: 35°C

Θερμαντικό μαξιλάρι

RoHS

Κατά τη διάρκεια των βελτιώσεων προϊόντων, διατηρούμε το δικαίωμα να κάνουμε τεχνικές και
οπτικές αλλαγές στο προϊόν.



www.osann.de

Osann GmbH
Gewerbestr. 22
D-78244 Gottmadingen

Τηλ.: +49 (0)7731/970077 
Φαξ: +49 (0)7731/970055

E-Mail: info@osann.de
Έκ

δο
ση

 Α
 |

 2
2.

07
.2

02
1


