
	  

NÁVOD	  K	  MONTÁŽI	  AUTOPOTAHŮ	  ŠITÝCH	  NA	  MÍRU	  

	  

PŘEDNÍ	  OPĚRADLO:	  

1. Pokud	  je	  to	  možné,	  vyjmeme	  z	  opěradla	  hlavovou	  opěrku.	  
2. Potah	  nasadíme	  na	  horní	  část	  opěradla	  a	  opatrně	  stahujeme	  dolů.	  Urovnáme	  zástřihy	  na	  

opěrky	  hlavy	  tak,	  aby	  souhlasili	  s	  otvory	  na	  opěradle	  vozu.	  
3. Přední	  část	  potahu	  protáhneme	  otvorem	  mezi	  opěradlem	  a	  sedadlem	  dozadu	  ven,	  a	  tím	  

docílíme	  vypnutí	  potahu	  opěradla.	  
4. Vzadu	  opěradlo	  uchytíme	  dle	  způsobu	  zakončení:	  	  

A) SPODNÍ	  KONEC	  OPĚRADLA	  JE	  ZAKONČEN	  POMOCÍ	  OČEK:	  Očka	  natáhneme	  pod	  sedačku	  
a	  uchytíme	  pomocí	  háčků	  ke	  kovové	  konstrukci	  pod	  sedadlem.	  

B) SPODNÍ	  KONEC	  OPĚRADLA	  JE	  ZAKONČEN	  POMOCÍ	  SUCHÉHO	  ZIPU	  A	  VELUTINA:	  Velutino	  
napneme	  tak,	  aby	  těsně	  přiléhal	  k	  sedačce,	  ze	  suchého	  zipu	  odlepíme	  ochranný	  pásek	  a	  
shora	  přilepíme	  na	  velutino.	  

PŘEDNÍ	  SEDADLO:	  

1. Potah	  navlékáme	  od	  přední	  strany	  dozadu	  k	  opěradlu.	  
2. Zadní	  část	  potahu	  prostrčíme	  mezerou	  mezi	  opěradlem	  a	  sedadlem	  tak,	  abychom	  ho	  mohli	  

vytáhnout	  ven.	  
3. Potah	  upínáme	  od	  přední	  strany	  pomocí	  našitých	  gumových	  oček,	  které	  protáhneme	  pod	  

sedadlo	  a	  buď	  spojíme	  dohromady	  přiloženými	  háčky,	  nebo	  je	  stejným	  způsobem	  uchytíme	  
ke	  kovové	  konstrukci	  pod	  sedadlem.	  

4. Pokud	  jsou	  na	  potahu	  našité	  plastové	  díly,	  které	  slouží	  namísto	  běžných	  háčků,	  postupujte	  
dle	  následujícího	  návodu:	  	  	  
A) Otočte	  plastovým	  úchytem	  o	  90°	  vodorovně	  směrem	  k	  sobě	  pro	  snažší	  manipulaci	  
B) Zcela	  vytočte	  plastový	  úchyt	  směrem	  ven	  a	  opatrně	  začněte	  pásek	  zasouvat	  pod	  

plastovou	  část	  sedadla.	  
C) Ujistěte	  se,	  že	  máte	  úchyt	  správně	  umístěn	  za	  ohybem	  hrany	  plastové	  části	  sedadla.	  
D) Po	  nasunutí	  a	  kontrole	  celého	  pásku,	  že	  je	  správně	  nasazený,	  můžete	  úchyt	  pustit.	  
E) Správně	  usazený	  úchyt	  se	  sám	  vrátí	  do	  stejné	  polohy	  jako	  v	  kroku	  „A“,	  a	  tím	  bude	  

zajištěn	  za	  ohybem	  a	  zároveň	  překrývat	  volnou	  stranu	  hrany	  plastu.	  

OPĚRKY	  HLAVY:	  

1. Potah	  opěrky	  hlavy	  nasazujeme	  od	  shora	  dolů.	  
2. Část	  s	  našitým	  velutinem	  zasuneme	  pod	  potah	  zadní	  části	  opěrky.	  
3. Odlepímeochranný	  proužek	  ze	  suchého	  zipu	  a	  přilepíme	  na	  velutino.	  
4. Pokud	  jsou	  potahy	  opěrek	  zakončené	  na	  gumičky,	  potah	  nasadíme	  na	  opěrku	  a	  zajistíme	  ho	  

svázáním	  gumiček.	  
	  



	  

	  
	  
ZADNÍ	  OPĚRADLA:	  
	  

1. Potah	  nasazujeme	  od	  horní	  části	  a	  opatrně	  stahujeme	  dolů.	  
2. Natažený	  autopotah	  urovnáme	  tak,	  aby	  zástřihy	  a	  otvory	  pro	  páčky	  na	  sklápění,	  otvory	  na	  

opěrky	  hlavy,	  příp.	  navíječe	  pásu,	  souhlasily	  s	  otvory	  v	  opěradle.	  
3. Přední	  část	  autopotahu	  s	  našitým	  velutinem	  protáhneme	  mezerou	  mezi	  opěradlem	  a	  

sedadlem	  do	  zadní	  části	  a	  tímto	  způsobem	  ho	  vypneme.	  
4. Zkontrolujeme,	  že	  potah	  těsně	  přiléhá	  k	  sedačce	  a	  poté	  ze	  suchého	  zipu	  odlepíme	  ochranný	  

pásek	  a	  přilepíme	  na	  velutino.	  
	  

ZADNÍ	  SEDADLA:	  
	  

1. Potah	  nasadíme	  z	  přední	  strany	  dozadu	  k	  opěradlu.	  
2. Potah	  protáhneme	  mezeroumezi	  sedadlem	  a	  opěradlem	  dozadu	  tak,	  aby	  došlo	  k	  vypnutí	  

potahu	  přesně	  podle	  sedadla.	  
3. Potah	  uchytíme	  dle	  způsobu	  zakončení:	  	  

A) POTAH	  JE	  ZAKONČENÝ	  POMOCÍ	  OČEK:	  Očka	  protáhneme	  pod	  sedákem	  a	  spojíme	  je	  
s	  protilehlými	  pomocí	  přiložených	  kovových	  háčků.	  

B) POTAH	  JE	  ZAKONČENÝ	  POMOCÍ	  MALÝCH	  OČEK	  S	  PROTAŽENOU	  TKANICÍ:	  Zkontrolujeme,	  
že	  všechna	  očka	  máme	  pod	  sedákem	  a	  tkanicí	  utáhneme	  tak,	  aby	  byl	  potah	  důkladně	  
vypnutý.	  Následně	  tkanici	  zajistíme	  proti	  rozvázání	  uzlem.	  

	  

PŘEDNÍ	  LOKETNÍ	  OPĚRKA:	  
	  

1. Potah	  navlékneme	  na	  loketní	  opěrku.	  
2. Potah	  uchytíme	  dle	  způsobu	  zakončení	  a	  upevníme:	  

A) POTAH	  JE	  ZAKONČENÝ	  POMOCÍ	  MALÝCH	  OČEK	  S	  PROTAŽENOU	  TKANICÍ:	  Očka	  stáhneme	  
dolů	  pod	  loketní	  opěrku	  a	  tkanicí	  stáhneme	  a	  zajistíme	  uzlem.	  

B) POTAH	  JE	  ZAKONČENÝ	  POMOCÍ	  VELUTNA	  A	  SUCHÉHO	  ZIPU:	  Ze	  suchého	  zipu	  na	  
nasazené	  a	  urovnané	  opěrky	  odlepíme	  ochranný	  pásek	  a	  přilepíme	  k	  přitaženému	  
velutinu.	  

	  

ZADNÍ	  LOKETNÍ	  OPĚRKA:	  
	  

1. Potah	  zadníloketní	  opěrky	  nasazujeme	  odshora	  dolů.	  
2. Přední	  část	  potahu	  protáhneme	  mezerou	  pod	  loketkou	  a	  poté	  spojíme	  pomocí	  suchých	  zipů	  

s	  přitaženým	  velutinem.	  
	  
	  


