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Інструкція з експлуатації 
 

 
 

Сканування і завантаження програми (APP) 
 
 
Повністю нова, запатентована конструкція 
Сидіння забезпечує підтримку і масаж спини і попереку. 

 
Інструкція з експлуатації 

 

 
 
Примітка 
Для одержання докладнішої професійної інформації про сидіння водія з підігріванням або 
боковою надувною подушкою безпеки звертайтеся в представництво компанії. 
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1. Управління за допомогою прикладної програми, завантаженої в телефон 
 

Сканування і 
завантаження 



 Скануйте QR код і завантажте програму (APP), встановіть додаток на телефон з 
операційною системою Android або iOS, увімкніть обладнання автомобіля, потім увімкніть 
систему Bluetooth на телефоні. 
 Відкрийте додаток і виконайте операції, які стосуються управління масажним пристроєм, 
згідно з підказками на екрані. Червоний колір кнопки означає готовність програми до 
управління масажним пристроєм. 
 Масажний пристрій забезпечує відчуття комфорту. Пристрій не потребує підключення до 
мережі Інтернет. 
  

   
 
 1. Період одноразової роботи пристрою становить 15 хвилин. 
 2. Якщо відчувається незручність при роботі масажного пристрою, негайно вимкніть 
пристрій. Кнопка 1 призначена для швидкого увімкнення і вимкнення пристрою. 
 

До з'єднання Після з'єднання виберіть рівень 
інтенсивності в діапазоні від 1 до 9.    

Наповнення повітрям і випуск повітря із 
подушки для спини 
 
Наповнення повітрям і випуск повітря із 
подушки для попереку 



 
2. Інструменти для встановлення 
 

  
 

Універсальний 
вимірювальний прилад 

Гострогубці Плоскогубці 

   

 
 

 

Торцевий ключ Викрутка Викрутка 
 
3. Вимоги, які необхідно виконувати при встановленні масажного пристрою (дуже важливі) 
 
 Перед встановленням пристрою ознайомтесь з інформацією, викладеною нижче. 
 
 1) Перевірте, чи встановлена бокова повітряна подушка безпеки на сидінні. 
 2) Операції для встановлення обладнання необхідно виконувати при вимкненому 
електроживленні. 
 3) Використовуйте чисті захисні рукавички, забезпечте захист шкіряного покриття 
сидінні, забезпечте захист кузова і обладнання автомобіля від пошкодження, якщо необхідно. 
 4)  Перевірте, що трубка для подачі повітря не перекручена в не дуже зігнута, оскільки 
такі дефекти можуть спричинити неправильну роботу обладнання. 
 5) Перевірте стан з'єднувальних електричних проводів і відсутність пошкодження ізоляції.  
 6)  Підтягніть затискачі електричних з'єднань. 
 7) Для електроживлення масажного пристрою використовується джерело 
електроживлення з постійною вихідною напругою 12 В. Пристрій вмикається при встановленні 
ключа запалювання в положення увімкнення і вимикається при встановленні ключа в 
положення вимкнення. Не приєднуйте пристрій до затискача акумуляторної батареї з напругою 
12 В, щоб відвернути споживання електроенергії від батареї. 
 
 
4. Операції для встановлення 
 

 

1. Перевірте оригінальні 
електричні з'єднання під 
сидінням. Перевірте, що 
електричні з'єднання не 
будуть пошкоджені при 
встановленні обладнання. 

 

2. Зніміть кришку спинки 
сидіння. 

    

 

3. Підніміть подушку 
сидіння. 

 

4. Встановіть масажний 
пристрій на прокладку 
сидіння. 



    

 

5. Опустіть подушку 
сидіння і встановіть її в 
початковий стан. 

Блок управління 

 

6. Приєднайте синю і 
оранжеву трубки до 
блока управління 
масажним пристроєм. 
Перевірте надійність 
з'єднання. 

    

 

7.  Прокладіть кабель під 
приладовим щитком до 
блока запобіжників. 

 

8. Приєднайте провід від 
акумулятора до затискача 
запобіжника ACC на 12 
В. Приєднайте чорний 
провід до затискача маси. 

    

 

9. Вставте вилку кабелю 
електроживлення в гніздо 
блока управління и 
перевірте правильність 
електричних з'єднань з 
пристроєм. 

 

10. Встановіть всі 
елементи в початковий 
стан і  перевірте роботу 
пристрою. 
На цьому операції для 
встановлення пристрою 
завершені. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5. Підключення 
 
 

  
 

Напруга 12 В від 
акумулятора Маса 

Чорний провід 
Червоний провід до 
блока запобіжників 

З'єднувальний 
кабель 

Оранжева трубка  до 
з'єднувача з 
оранжевою позначкою 

Синя трубка до 
з'єднувача з синьою 
позначкою 

Блок управління масажним 
пристроєм 


