CZ - Montážní pokyny pro přední sedadla
DE - Montagheinweise für Vordersitzbezüge

CZ - Sejmutí opěrky hlavy
DE - Entfern der Kopfstütze
EN - Remove the headrest
IT - Togliere il poggiastesta

CZ - Potažení opěradla
DE - Beziehen der Rückenlehne
EN - Cover the backrest
IT - Infilare la fodera sullo schienale

CZ - Připevnění upínací gumy
DE - Befestigung der Spanngummis
EN - Attach the elastic
IT - Fissare gli elastici

EN - Instalation procedure for front seats

CZ - Monáž provlékacího oka
DE - Montage der Durchzugslasche
EN - Mount the flap
IT - Montare la linguetta di fissaggio

CZ - Příprava na montáž opěrky hlavy
DE - Vorbereitung der Kopfstützenmontage
EN - Preparations for instalatin of headrest
IT - Prepare il montaggio del possiatesta

CZ - Montážní pokyny pro zadní sedadla
DE - Montagheinweise für Rücksitze

CZ - Připevnění provlékacího oka
DE - Befestigung der Durchzugslasche
EN - Attach the flap
IT - Fissare la linguetta

CZ - Potažení opěrky hlavy a montáž
DE - Beziehen und Montage dor Kopfstütze
EN - Cover and install the headrest
IT - Infilare la fodera sul poggiatesta e rimontario

EN - Installation procedure for back seat cover

CZ - Potažení opěradla zadního sedadla - připevnění pomocí šňůry
DE - Beziehen der Rücksitzlehne - befeistung mit kordel
EN - Cover the backrest of the backseat - secure with cord
IT - Infilare la fodera sullo schienale posteriore - fissare con la cordina

IT - Istruzioni di montaggio coprisedili anteriori

CZ - Potažení plochy sedadla
DE - Beziehen der Sitzfläche
EN - Cover the seat
IT - Infilare la fodera sulla seduta

CZ - Správné umístění bočního švu
DE - Korrekte positionierung der seitennaht
EN - Correct position of seam
IT - Posizionare correttamente la cucitura laterale

IT - Indicazioni di montaggio coprisedili posteriori

CZ - Potažení zadního sedadla - připevnění pomocí šňůry
DE - Beziehen der Rücksitzbank - befeistung mit kordel
EN - Cover the back seat bench - secure with cord
IT - Infilare la fodera sulla seduta - fissare con la cordina

ATEST
8SD
1497

ATEST
8SD
3306

ATEST 8SD 1497 - Atest pro autopotahy prodávané v ČR
ATEST 8SD 3306 - Atest pro autopotahy s bočními airbagy prodávaných v ČR

