NÁVOD K MONTÁŽI AUTOPOTAHŮ
Přední + zadní opěrky hlavy
Varianta A - opěrky jsou výsuvné na tyčkách , tahem vytáhnout z opěradla
opěrky vytáhnete zmáčknutím pojistky na boku nebo pod plastem.
Foto najdete ve fotogalerii - sekce Škoda. Poté navléknout potah a svázat gumičkou
Varianta B – opěrky které nelze vyndat tzv. AKTIVNÍ
potah nasadit a svázat gumičkou
Přední opěradla
opěradlo ušité samostatně , nasadit z hora dolů , křížky v potahu zasunout pod plast . Vycentrovat
švy na švy . Spodní látku protáhnout mezi sedákem a opěrákem a připevnit suchým zipem k sobě,
nezapomenout sundat ochrannou látku. Případně uchytit gumičkou s háčkem pod spodní část
sedadla.
Přední sedáky
sedák je ušitý samostatně , potah nasadit na sedák ,opět švy na švy, aby přední hrana potahu
kopírovala se sedákem. Zadní část potahu protáhnout mezi sedadlo a opěradlo a upevnit suchým
zipem na orig. látku nebo gumičkami s háčkem pod spodní část sedadla. Pokud v boku potahu je
všita stahovací kulatá guma, vzadu stáhnout a svázat k sobě a boční gumičky s háčkem připevnit
pod sedadlo . Vždy provléknout pod plasty.
Zadní opěradla
vysunout opěrky hlavy , potah navléknout, křížky v potahu opět zasunout pod plast , srovnat švy
aby potah kopíroval s hranou sedaček . Suché zipy na potahu se přichytí na zadní část sedačky,
nezapomenout sundat ochrannou látku. Pokud jsou na potahu našity gumičky, přichytit háčky k
sobě.
Zadní sedáky dělené sklopné
potah nasadit na sedačku , opět švy na švy , zkontrolovat hrany, odklopit sedáky a kulatou gumou
stáhnout k sobě a svázat. Gumičky přichytit k sobě háčkem
Zadní sedáky nedělené - isofix
nejdříve vyndat plastové rámečky isofix / stlačením směrem dolů / Sedák tahem vysunout směrem
nahoru / v přední části za sedačkou řidiče + spolujezdce/ .Potah nasadit na sedačku ,srovnat hrany a
švy ,stáhnout k sobě kulatou gumu a svázat.
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