Monteringsinstruktion / Mounting instruction
Ryggar: Dra tyget framåt och sträck hårt för att få ner klädseln i skålningen. Om stolarna inte är utrustade med sidoairbag,
klipp bort sidoairbags-etiketten.
Backs: Pull the fabric forward and stretch hard for the cover to get down in the chairs curling. If the chairs doesn’t have
sideairbag, please cut off the sideairbag-label.

1. Demontera nackstöden
1. Dismount neck rests

2. Jämför formen för vänster/höger – Pebe etikett in mot mitten
2. Check form for Left and Right - Pebe label Insides

A. Tygdel & kardborre, mest vanligast
A. Fabric & Velcro, most common

B. Resåröglor med krok
B. Elastic loops with hooks

3. Centrera hålen, tyg under plast
3. Centre holes, fabric under plastic

C. Hopsydd rygg/dyna - plaströr eller plastrosor
C. Seat & back covers together - pipe or plastic roses

Dynor: Dynorna monteras i kombinationer med nedanstående lösningar. OBS! Sträck i tyget, inte via resåröglorna!
Seat: The seats shall be mounted with combination of below solutions. OBS! Stretch in the fabric, not by the elastic loops!

A. Resåröglor med krok, alltid innanför plastsarjen
A. Elastic loops with hooks, always inside the plastic cover

C-1. Resårsnöret ner bakom sätet
C-1. Elastic string down behind the seat

B. Plastprofil, utsida mot dörr, innanför plastsarjen.
B. Plastic profile, outside against the door, inside the plastic cover

C-2. Knyt ihop eller knyt öglor och haka med krok
C-2. Tie or mount with hooks behind the seat.

C-3. Dra åt resårsnöret vid Fixlock
C-3. Tighten the string at the Fixlock

Bifogad monteringskrok för att lättare dra resåröglor/attached metalhook as help to pull the elastic loops

EXTRA INFORMATION BAKSÄTEN/EXTRA INFORMATION BACKSEAT

Demontering av dynan/How to remove the seat cushion.
Om dynan inte går att demontera har klädsel oftast resårsnöre runt nederkanten med ett Fixlock-lås.
If the seat is not demountable, the seat cover usually have elastic cord around the bottom with a Fixlock.
Demonteringsalternativ:
A. Försök att dra sittdynan rakt upp i fronten, oftast i de främre hörnen.
B. Dra sittdynan rakt upp i fronten då du trycker sittdynan tillbaka och sedan ner med en stark impuls.
C. Ibland är kudden fäst med 2-4 skruvar fram och / eller 1-2 skruvar bak.
D. Dra plast öglor eller plast "T-profiler" på framsidan under kudden.
E. Vik sittdynan framåt. I vissa modeller finns det en ögla för att dra.
Removal options:
A. Try to pull the seat cushion straight up in the front, most often in the front corners.
B. Pull the seat cushion straight up in the front then you push the seat cushion back and then down with
a strong push.
C. Sometimes the cushion is attached with 2-4 screws in front and/or 1-2 screws in rear.
D. Pull the plastic loops or plastic ”T-profiles” in the front under the cushion.
E. Fold the seat cushion forwards. In some models, there is a loop to pull.

Bakryggar/Backrests
Om det är en lång öppning på baksidan för mittre 3-punktsbältet, montera klädseln under bältet och dra över
som en jacka.
If there is a long opening for the middle-belt at the backside of the seat cover, mount the seat cover like a
jacket, under the belt.

Sidodelar i bakryggar/Regarding the side-parts in backrest.
Sidodelar mellan ryggstödet och dörrarna är ofta fästade med en skruv eller en vikt klämma i stål på baksidan.
(Om det finns en sidoairbag installerats bakom sidodelar, görs ingen klädsel för dessa delar). Du kan lossa
sidodelen när sittdynan avlägsnas eller vikts. Tryck delen uppåt för att lossa den. Ibland måste man trycka på
ett plastlås bakom sidopartiet innan du kan lyfta upp det. När du ska montera klädseln, knyt medföljande snöre
på baksidan som snörningen på en sko. Dra sedan och knyt ihop.
The sideparts between the backrest and the doors, are often attach with a screw or a folded clamp in steel on
the backside. (If there is a sideairbag installed behind the sideparts, we do not make any cover for these parts).
You can loosen the sidepart when the seat cushion is removed or folded. Push the part upwards to loosen it.
Sometimes you need to push a lock behind the side-part before you can lift it up. When you shall mount the
cover, make sure that the following string is mounted on backside like the laces on a shoe. Then pull and make
a knot.

