Szczegółowa instrukcja montażu

Montaż pokrowców na oparcia:

Przygotuj:

Nasuwając pokrowce na oparcia foteli (A) i zagłówki (F)
przytrzymaj pokrowiec na zakończeniu szwa. Fotele oraz
zagłówki zazwyczaj są szersze w połowie ich długości, a
dolna część jest węższa, z tego powodu może dojść do
rozejścia się szwa.

Okulary ochronne, długi płaski wkrętak (śrubokręt),
nożyczki
Przed montażem:
Rozłóż wszystkie elementy pokrowca i dopasuj elementy
zgodnie z ich przeznaczeniem.

Montaż pokrowca na przednim oparciu:
układaj materiał tak, żeby ułożył się w
zagłębieniu fotela

Rys. 1 Elementy zestawu:

materiał na szczytach pokrowca (grubości
fotela), przeciągnij od strony pleców fotela ku
przodowi

A – pokrowiec na oparcie przedniego fotela –
opis od wewnętrznej strony PO
B – pokrowiec na siedzisko przedniego fotela –
opis od wewnętrznej strony PS
C – pokrowiec na tylne siedzisko – opis od
wewnętrznej strony TS
D – pokrowiec na tylne oparcie – opis od
wewnętrznej strony TO
E – pokrowiec na podłokietnik – strzałka od
wewnętrznej strony pokazuje kierunek
zakładania pokrowca

rzepy sklej ze sobą
Czasem zdarza się, że nie ma przejścia pomiędzy
siedziskiem, a oparciem przedniego fotela. Należy wtedy
wyhaczyć materiał znajdujący się na plecach foteli z
konstrukcji znajdującej się pod fotelem. Jeśli nie ma
możliwości wyhaczenia, wtedy montaż pokrowców jest
za pomocą gum i haczyków.
Montaż pokrowca na tylnym oparciu:
rzep znajdujący się w górnej części tylnego
oparcia rozczep i przełóż pokrowiec pod pasem
bezpieczeństwa.

F – pokrowiec na zagłówek – zagłówki przednie
mają opis ZP, a tylne ZT

przyklej rzepy do filcu na plecach, najpierw
znajdujące się w górnej i dolnej części oparć,
następnie rzepy znajdujące się na bokach
pokrowca. (rys.6)

- haczyki do montażu
Rys. 2
montaż rozpocznij od przednich siedzisk (B).
ułóż pokrowiec na fotelu tak, aby szew
pokrowca pokrywał się ze szwem tapicerki.
Rys. 3
Montaż pokrowca polega na zamocowaniu gumowych
pętelek przy pomocy haczyków montażowych (rys. 3) do
otworów, sprężyn i innych metalowych elementów
znajdujących się pod fotelem. Pętelkę z gumy można
skrócić robiąc na niej supełek.
Gumy muszą być mocno naprężone, zapobiega to
przesuwaniu się pokrowca na fotelu w trakcie
użytkowania, a co za tym idzie, powstawaniu przetarć w
miejscach tworzących się załamań materiału.
WAŻNE: nie wolno mocować haczyków do przewodów
elektrycznych, plastikowego przewodu
doprowadzającego powietrze do poduszek powietrznych
oraz do prowadnic fotela
Montaż pokrowców na siedziska:
najpierw zamontuj gumy znajdujące się z
przodu i z tyłu pokrowca na siedzisko, tak aby
pokrowiec ułożył się w zagłębieniu siedzenia
następnie zamocuj gumowe pętelki znajdujące
się na bocznych krawędziach pokrowca
gumy zamontuj prostopadle do elementu
pokrowca, do którego są przyszyte.

Rys. 4
WAŻNE: pokrowce na fotele, które posiadają poduszki
powietrzne, mają wszytą metkę SRS AIRBAG.
Metka koniecznie musi znajdować się po zewnętrznej
stronie fotela, czyli od strony drzwi samochodu.
Rys. 5
Otwory na zagłówki
Wyczuj pod palcem plastikową prowadnicę do
zagłówka.
przebij materiał w miejscu prowadnicy za
pomocą nożyczek
natnij krzyżyk
podłóż materiał pod plastikową prowadnicę.
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