NAVODILA ZA MONTAŽO AVTOPREVLEK
V embalaži so posamezni deli avtomobilske prevleke in kljukice za pritrditev prevlek .
Tekstilnih kosov je ravno toliko, kolikor je delov (kosov) originalnega sedeža.
Pred montažo vam svetujemo, da vzamete vse dele prevleke iz embalaže in jih razporedite po
zaporedju: prednja sedeža (naslon in sedišče), zadnji sedeži (naslon in sedišče), vzglavniki in
morebitni naslon za roko spredaj. Pripravite si kljukice . Najdete jih v prevleki za vzglavnik.
Prevleke se montira tako, da jih navlečemo čez originalne sedeže v avtomobilu in s tem skoraj
popolnoma prekrijemo prvotni sedež v avtomobilu. Prevleke so sestavljene iz enakega števila
kosov kot originalen sedež vozila in ni težko ločiti posamezne dele prevleke. Pravilno
montirana prevleka mora dajati videz originalnega sedeža, torej mora biti pravilno napeta,
brez gub ali zavihkov.

MONTAŽA POSAMEZNIH DELOV

Prednja sedeža
Prednji naslon z/brez stranske zračne blazine:
Prevleka se namesti čez celoten naslon, tako da je prednji del z vzorcem na prednji strani in
enobarven del z/brez žepa na hrbtni strani naslona.
Stranica prevleke z napisom “Airbag“, mora biti nameščena na zunanji desni ali levi strani
glede na vrata, kjer se nahaja stranska zračna blazina. Stranica zračne blazine je izdelana iz
posebnega tekstila in pene, ki omogoča varno in pravočasno sprožitev stranske zračne blazine.
Zelo pomembno: pri namestitvi prevleke prednjega naslona morate obvezno zagotoviti točno
lego šiva na originalni prevleki. Šivi so dodatno ojačani s tankim trakom tkanine, ki omogoča
podaljšanje življenjske dobe prevleke, saj ni toliko direktnih drgnjenj na stranico zračne
blazine, vendar na tekstilni trak.
Navlecite stranico z napisom “Airbag“ z vrha navzdol. Upoštevajte točno naleganje šivov.

Prednje sedišče:
Pred montažo sedišča ločite voznikovo in sovoznikovo sedišče, ker sta največkrat par
(levo/desno). V večini primerov ima voznikovo sedišče na zunanji strani (ob vratih) ožjo
stranico od notranje. Enako velja za sovoznikovo sedišče.

Prevleko sedišča montirajte tako, kot prikazuje slika v embalaži. Elastika na robu prevleke
mora biti skrita pod plastiko, ki obdaja sedišče. Pazite, da obrobno elastiko speljete v prostor
med original sedežem in plastiko, tako da jo lahko na zadnji strani sedeža povlečete (glej sliko
na embalaži). Ko imate speljani obe elastiki, ju med seboj zvežite.
Nasvet: po potrebi elastiko privežite na ozek in trdnejši predmet (npr. električni vodnik) in si
z njim pomagajte preiti v prostor med sedežem in plastiko na zadnjo stran sedeža.
Preostale elastične zanke vpnite v spodnji kovinski del sedeža s pomočjo kljukic.

Zadnji naslon in sedišče
Ločite prevleki za naslonski del (nedeljiv, deljiv ali iz treh delov) ter sedalni del (nedeljiv,
deljiv ali iz treh delov).
V primeru, da so na prevleki ob robu z elastiko všiti ježki, jih prilepite na kosmatene hrbtne
dele original sedežev.
V primeru, da so na prevleki ob robu z elastiko všite elastične zanke, jih s pomočjo vpetih
kljukic med seboj povežite.
V primerih, ko so prevleke za zadnje sedeže zaključene z obrobno elastiko, montirate
prevleko po enakih navodilih kot veljajo za prednji sedišči.

Vzglavniki
Pred montažo prevlek za vzglavnike jih med seboj ločite po obliki. Vzglavnike, ki so
zaključeni z ježkom in podaljškom iz črnega velurja, je potrebno namestiti tako, da je ježek
vedno na sprednjem delu vzglavnika, velur pa na hrbtnem delu vzglavnika (glej sliko na
embalaži). Ostale vzglavnike, kateri imajo prišito elastiko/trakove jih zvežite in potisnete pod
original vzglavnik.
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NAVODILA ZA MONTAŽO SEDEŽNIH PREVLEK:
Vsak del sedežne prevleke je z notranje strani označen s pripadajočo oznako.
MONTAŽA PREDNJIH SEDEŽEV:
1. Izvlecite prednje naslone za glavo (če je to mogoče) in spustite sedež v ležeči položaj.
2.
Potegnite elastike med naslonom in sediščem. Namestite sedišče na sredino in ga s kljukicami pričvrstite pod
sedežem. V primeru, da ima sedež bočno plastiko – je prevleko potrebno potisniti pod plastiko.
3.
Če ima prevleka bočno gumo po celi dolžini namesto kljukic, jih je potrebno zavezati (eno za drugo) pod sedežem).
4.
Navlecite/namestite prevleko prednjega naslona (hrbtišča). Paziti na položaj bočne varnostne blazine. Prevleko
napeti in gumice potegniti med naslonom in sediščem. Gumice pričvrstite s kljukicami pod sediščem.
5.
V primeru, da se na robu naslona nahaja trak in ježek: napnite trak in pričvrstite z ježkom.
MONTAŽA ZADNJIH SEDEŽEV:
6.
V primeru, da je to mogoče, zadnje sedeže vzemite izven vozila. Namestite prevleko glede na skico. Gumice
potegnite in učvrstite s kljukicami za žičnati del pod sediščem ali med seboj. Če je sedež sestavljen iz več delov, ponovite
postopek. Bodite pozorni, da so odprtine na sredini. Če je možno, potegnite prevleko pod plastiko. Zadnji naslon za roke
namestite glede na skico.
7.
Zadnji naslon se namešča po enakem postopku kot prednji. Pazite, da so vse odprtine za luknje na sredini in jih
povlecite pod plastiko. Prevleke je potrebno zategniti in jih pričvrstiti z gumicami in kljukicami (ali s trakom in ježki). Če je
naslon sestavljen iz več delov, postopek ponovite. Če imate bočne stebričke, jih montirajte po oznakah in med seboj
učvrstite s povezovanjem gumic.
8.
Navlecite prevleke za naslone glave po oznakah. V primeru, da imajo vezice (trakove za vezanje), jih povežite.
*V kolikor ima vozilo tri vrste sedežev, položite oznake glede na legendo in namestiti prevleke po enakem postopku kot prvi
dve vrsti.

