
INSTRUKCJA MONTAŻU POKROWCÓW SAMOCHODOWYCH  

OSTRZEŻENIE:  Z UWAGI NA NIEBEZPIECZEŃSTWO ZRANIENIA, POKROWCE NALEŻY MONTOWAĆ W OKULARACH OCHRONNYCH. NIEKTÓRE ELEMENTY 

POKROWCÓW SĄ MOCOWANE DO SIEDZEŃ POJAZDU ZA POMOCĄ ELEMENTÓW ELASTYCZNYCH ORAZ ZACZEPÓW WYKONANYCH Z TWORZYW 

SZTUCZNYCH LUB METALU. NALEŻY ZACHOWAĆ DALEKO IDĄCĄ OSTROŻNOŚĆ PRZY ICH MONTAŻU I ZWRACAĆ UWAGĘ NA TO, ABY NIE WYWOŁYWAĆ 

ZBYT DUŻYCH NAPRĘŻEŃ TYCH ELEMENTÓW. MOŻE TO SKUTKOWAĆ ICH USZKODZENIEM I WYZWOLENIEM NAGROMADZONEJ ENERGII, A TYM SAMYM 

DOPROWADZIĆ DO USZKODZENIA CIAŁA. POKROWCE NA SIEDZENIA NIE SĄ ZABAWKĄ I NALEŻY CHRONIĆ JE PRZED DOSTĘPEM DZIECI.

                    PRZED MONTAŻEM NALEŻY UWAŻNIE PRZECZYTAĆ NINIEJSZĄ INSTRUKCJĘ. PRAWIDŁOWE ZAŁOŻENIE 
POKROWCÓW GWARANTUJE ICH DŁUGĄ EKSPLOATACJĘ I PODNIESIENIE ESTETYKI WNĘTRZA, A TAKŻE 

GWARANTUJE PRAWIDŁOWE DZIAŁANIE PODUSZEK POWIETRZNYCH AIRBAG. 

1.Zakładamy pokrowiec na przednie 
fotele naciągając materiał od góry, 
najpierw na oparcie, potem na 
siedzisko. Wkładamy materiał pod 
plastikowe osłony siedziska (jeśli takie 
są). Przez szczelinę między oparciem a 
siedzeniem przeciągamy prostokątny 
element wykończony gumkami. 
W fotelach wyposażonych w AIRBAG 
pokrowce należy założyć metką 
z napisem AIRBAG po stronie gdzie 
znajduje się poduszka powietrzna. 
Nakładamy pokrowiec na zagłówek 
i montujemy go do fotela. Zapinamy 
rzepy przy prowadnicach zagłówka.

2.Za pomocą haczyków 
założonych na gumowe pętelki 
zapinamy pokrowiec do otworów, 
sprężyn lub innych elementów 
znajdujących się pod fotelem, 
starannie go naciągając (nie 
montować haczyków do 
prowadnic fotela).

3.Najpierw wyjmujemy zagłówki z oparcia 
kanapy a następnie zakładamy odpowiednią 
część pokrowca na odpowiedni element 
(pamiętając o dokładnym dopasowaniu). 
Pokrowce ta tylną kanapę posiadają zamki 
błyskawiczne, dzięki którym zachowana jest 
funkcjonalność dzielenia kanapy. Pokrowiec 
z dwoma zamkami montujemy na oparcie tylnej 
kanapy dzięki czemu bez przeszkód można 
ewentualnie korzystać ze zintegrowanego 
podłokietnika. Pokrowiec z jednym zamkiem 
montujemy na siedzisku kanapy tak aby zamek 
był po jej dzielonej stronie.

4.Po prawidłowym dopasowaniu pokrowce należy 
naciągnąć za pomocą haczyków montażowych. 
Haczyki zaczepiamy od spodu lub z tyłu danego 
elementu tylnej kanapy.

5.Wykonujemy wszystkie niezbędne otwory na elementy 
konstrukcyjne kanapy jak zagłówki, pasy oraz klamki. 
Materiał z krawędzi otworów wprowadzamy pod plastikowe 
wykończenia, zgodnie ze szczegółowymi zaleceniami z drugiej 
strony niniejszej instrukcji. Otwory pod elementy konstrukcyjne 
wykonujemy dopiero po założeniu i dopasowaniu danego 
elementu pokrowca. Zakładamy pokrowce na tylne zagłówki 
dopasowując je w zależności od ich kształtu. Zagłówki montujemy 
do oparcia kanapy.
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Po dokładnym dopasowaniu 
pokrowca i zawiązaniu 
przeplecionego przez gumki 
sznurka, nacinamy materiał 
w miejscu, w którym znajdują 
się otwory na prowadnice 
zagłówków.

Po dokładnym dopasowaniu 
pokrowca i zawiązaniu 
przeplecionego przez gumki 
sznurka, nacinamy materiał 
w miejscu, w którym znajduje 
się środkowy pas 
bezpieczeństwa.

Po dokładnym dopasowaniu 
pokrowca i zawiązaniu 
przeplecionego przez gumki 
sznurka, nacinamy materiał 
w miejscu, w którym znajduje 
się klamka.

Wycięty otwór powinien być 
mniejszy od plastikowego 
wykończenia prowadnic.

Wycięty otwór powinien być 
mniejszy od plastikowego 
wykończenia mocowania 
pasa.

Wycięty otwór powinien być 
mniejszy od plastikowego 
wykończenia mocowania 
klamki.

Materiał podkładamy pod 
plastikowe wykończenie 
jak na ilustracji powyżej. 
Możemy pomóc sobie np. 
płaskim śrubokrętem.

Materiał podkładamy pod 
plastikowe wykończenie jak 
na ilustracji powyżej. 
Możemy pomóc sobie np. 
płaskim śrubokrętem.

Materiał podkładamy pod 
plastikowe wykończenie jak 
na ilustracji powyżej. 
Możemy pomóc sobie np. 
płaskim śrubokrętem.

Po starannym ukryciu 
materiału z naciętego otworu 
uzyskamy pożądany efekt 
„fabrycznego” wykończenia 
tapicerki.

Po starannym ukryciu 
materiału z naciętego otworu 
uzyskamy pożądany efekt 
„fabrycznego” wykończenia 
tapicerki.

Po starannym ukryciu 
materiału z naciętego otworu 
uzyskamy pożądany efekt 
„fabrycznego” wykończenia 
tapicerki z zachowaniem 
pełnej funkcjonalności 
klamki.

PRZYGOTOWANIE OTWORÓW NA TYLNE ZAGŁÓWKI LISTA MODELI SAMOCHODÓW:

PRZYGOTOWANIE OTWORÓW NA TYLNE PASY BEZPIECZEŃSTWA

PRZYGOTOWANIE OTWORÓW NA BLOKADĘ TYLNEGO OPARCIA
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GWARANCJA: W normalnych warunkach używania, okres gwarancji wyrobu wynosi 2 lata, 
pod warunkiem przestrzegania wszystkich informacji podanych w oznakowaniu wyrobu. 

SKŁAD PRODUKTU:
100% poliester PVC
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