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8.1 Péče o zámek pásu 

8.2 Čištění 

1. Tato dětská autosedačka je vhodná pro použití ve skupině I, II a 

III (cca od 9 měs. do 12 let věku dítěte/9 – 36 kg). 

2. Tento návod si prosím pečlivě přečtěte, nesprávná instalace 

sedačky může způsobit vážná zranění. Za jakákoliv zranění 

způsobená následkem nesprávné instalace nepřijímá výrobce 

žádnou zodpovědnost. 

3. Tato dětská autosedačka je v souladu s normou ECE R44/04 a 

lze ji nainstalovat do většiny vozidel disponujících schválenou 

výbavou, např. upevňovacími body ISOFIX dle normy ECE 16. 

Před samotným nákupem však doporučujeme sedačku 

s usazeným dítětem ve vozidle vyzkoušet a zkontrolovat, že 

je daný model pro vaše potřeby vyhovující. 

4. Sedačku nikdy nepoužívejte bez potahu. 

5. Sedačku nevystavujte přímému slunečnímu světlu, mohlo by 

dojít k jejímu přehřátí a poškození zdraví dítěte. 

6. Poškozená nebo nesprávně použitá sedačka nebo její 

příslušenství musí být vyměněny. 

7. Uvnitř auta nepřevážejte žádné těžké předměty, při nehodě 

by mohly dítě zranit. 

8. Zkontrolujte, zda není žádná část sedačky zachycená ve 

dveřích nebo sklopeném sedadlu. Zkontrolujte také, zda je 

sedačka správně nainstalovaná a připevněná. 

9. Sedačku ani bezpečnostní pás nijak nerozebírejte, 

neupravujte ani nepřidávejte žádné součástky. To by mohlo 

závažným způsobem ovlivnit základní funkčnost a 

bezpečnost sedačky. 

10. Sedačka musí zůstat nainstalovaná ve vozidle, a to i pokud 

v ní není dítě usazeno. Dítě v sedačce nikdy nenechávejte 

bez dozoru, a to ani mimo vozidlo. 

11. Sedačku uchovávejte mimo kontakt s korozivními předměty. 
12. Výrobce ručí za kvalitu svých výrobků, ale nikoliv za kvalitu 

výrobků zakoupených od předchozích majitelů nebo 

výrobků náležícím jiným společnostem. 

13. Nákresy v návodu jsou pouze ilustrační. Dětská autosedačka 

se od fotografií a nákresů v návodu může mírně lišit. 
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Řiďte se, prosím, instrukcemi na použití dětské 

autosedačky popsanými v tomto návodu. 

 

Sedačku lze použít i ve vozidlech vybavených systémem ISOFIX, 

kotvicími body Top Tether nebo 3bodovým bezpečnostním 

pásem. 

 
Sedačku lze použít následujícími způsoby: 

Po směru jízdy  

Proti směru jízdy 

S 2bodovým bezpečnostním 

pásem vozidla 

 

Na sedadlech vybavených: 

Systémem ISOFIX (volitelně body Top Tether) 

3bodovým bezpečnostním pásem vozidla 

 

 

3.1 Příprava systému ISOFIX 
1. Pokud vaše vozidlo není standardně vybaveno zaváděcími 
přípravky ISOFIX, připněte dva zaváděcí přípravky 02 dodávané se 
sedačkou vykrojenou částí směrem nahoru 
na dva upevňovací body ISOFIX 01 ve 
vozidle. 
TIP: Upevňovací body ISOFIX se nacházejí 
mezi sedákem a opěradlem sedadla (obr. 1). 
2.  Zatáhněte za látkové poutko 03 a 
vytáhněte obě ramena se západkou na 
maximum (obr. 2). 

3.2 Nastavení opěrky hlavy při 
použití 5bodového 
bezpečnostního pásu 

Správně nastavená opěrka hlavy 07 zajišťuje dítěti v sedačce optimální 
ochranu: 
Opěrka hlavy 07 musí být nastavena tak, aby ramenní pásy 08 byly ve 
stejné výšce jako ramena dítěte (obr. 3).  
POZOR! Ramenní pásy 08 nesmí procházet za zády dítěte, 
v úrovni jeho uší nebo nad ušima. 

Ramenní pásy nastavíte následovně:  
1. Stiskněte tlačítko pro nastavení pásů 26 a přitom zatáhněte za oba 
ramenní pásy 08 směrem dopředu. Netahejte za chrániče pásů 19 a 
5bodový bezpečnostní pás co nejvíce uvolněte (obr. 4).  

Zadní strana sedačky: 

2. Stiskněte tlačítko regulátoru výšky ramenních pásů 10 na zadní 
straně vaničky sedačky a sklopte regulátor 10 směrem k  sobě. 
3. Regulátor 10 posuňte na správnou výšku a uvolněním tlačítka 
nastavte polohu ramenních pásů 08, která odpovídá výšce 
dítěte (obr. 5). 
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3.3. Nastavení opěrky hlavy při použití bezpečnostního pásu 

vozidla 
 

Správně nastavená opěrka hlavy 07 zajišťuje, že je ramenní pás 
11 umístěn v optimální poloze a dítě je tak v sedačce chráněno 
co nejlépe. 
Opěrka hlavy 07 musí být nastavena tak, aby mezi opěrkou 07 a 
rameny dítěte byl prostor široký dva prsty (obr. 6). 

Výšku opěrky hlavy nastavíte následovně: 

1. Stlačte rukojeť 12 na zadní straně opěrky hlavy 07 a opěrku 
odemkněte (obr. 7). 
2. Nyní odemčenou opěrku 07 nastavte do požadované 
výšky. Po uvolnění rukojeti 12 se opěrka 07 okamžitě 
uzamkne do nastavené polohy. 
3. Pokud opěrka 07 stále není v požadované poloze, lze ji 
dodatečně upravit pomocí regulátoru výšky ramenních pásů 
10 (viz kap. 3.2). 

  
Tuto sedačku lze nainstalovat několika způsoby. V následující 
tabulce naleznete přehled instalací pro jednotlivé skupiny: 

Skupina 
Možnosti 
instalace 

Bezp. 
pás 
auta ISOFIX 

Top 
Tether 

Upoutání dítěte Kapitola 
v návodu 

Skupina I 
Postup 1 Ano   5bodovým pásem 4.1 
Postup 2  Ano volitelně 5bodovým pásem 4.2 

Skupina II 

Postup 1 Ano  volitelně 5bodovým pásem 4.3 
Postup 2 Ano   Bezp. pásem vozidla 4.4 
Postup 3 Ano Ano  Bezp. pásem vozidla 4.4 
Postup 4 Ano Ano volitelně Bezp. pásem vozidla 4.4 

Skupina III 

Postup 1 Ano   Bezp. pásem vozidla 4.4 
Postup 2 Ano Ano  Bezp. pásem vozidla 4.4 
Postup 3 Ano Ano volitelně Bezp. pásem vozidla 4.4 

4.1 Skupina I (9 – 18 kg) 

se s. ISOFIX + Top Tether + 5bodovým bezp. pásem 
 

1. Zkontrolujte, zda je 5bodový bezpečnostní pás na 
sedačce nainstalován správně (viz kap. 7). 
2. Postupujte podle kroků v kap. 3.1 (příprava systému ISOFIX). 
3. Postupujte podle kroků v kap. 3.2 (nastavení opěrky hlavy). 
4. Pás Top Tether položte přes sedačku (volitelně). 
5. Sedačku položte na sedadlo vozidla po směru jízdy. 
6. Sedačku uchopte oběma rukama a obě ramena se 
západkou 15 pevně nasuňte do zaváděcích přípravků 02, 
dokud se na obou stranách neozve zacvaknutí a ukazatel 
systému ISOFIX 04 se na obou stranách nerozsvítí zeleně 
(obr. 8, 9). 

 

POZOR! Ramena se západkou jsou 
připevněna správně, pouze pokud 
se bezpečnostní kontrolky 04 na 
obou stranách rozsvítí zcela 
zeleně. 

 

7. Sedačku pevně a na obou stranách 
rovnoměrně zatlačte proti opěradlu 
sedadla (obr. 10). 
8. Sedačkou zkuste pohnout, abyste 
zkontrolovali, zda je bezpečně 
připevněná, a opět zkontrolujte, zda 
bezpečnostní kontrolky 04 na obou 
stranách stále svítí zcela zeleně. 
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9. Pás Top Tether podle potřeby prodlužte stisknutím tlačítka. Popruh se 
uvolní a tahem jej bude možné nastavit na požadovanou délku (obr. 11). 
10. Háček 17 zahákněte za kotvicí bod Top Tether doporučený 
v návodu k obsluze vozidla. Obvykle se u něj ve voze nachází 
tento symbol: 
11.  Pás natáhněte, jakékoliv uvolnění utáhněte pomocí volného 
konce popruhu. Správné utažení pásu Top Tether bude 
signalizovat zcela zelená kontrolka utažení (obr. 13). 
12. Dále postupujte podle kroků popsaných v další kapitole o 
připnutí dítěte 5bodovým bezpečnostním pásem. 

11 

 
 
 
 
 

 
 
 

4.1.1 PŘIPNUTÍ DÍTĚTE 
5BODOVÝM BEZP. 
PÁSEM 

Čím těsněji pás tělo dítěte 
obepíná, tím lépe je dítě 
chráněno. 
Proto by dítě v sedačce nemělo 
mít na sobě vrstvy tlustého 
oblečení. 
1. Zámek pásu 21 otevřete 
stisknutím červeného tlačítka. 
2. Stiskněte tlačítko pro 
nastavení pásů 26 a přitom 
zatáhněte za oba ramenní pásy 
08 směrem dopředu. Netahejte 
za chrániče pásů 19 (obr. 14). 

3. Dítě usaďte do sedačky. 

Zkontrolujte, zda jsou záda dítěte opřená o opěradlo sedačky. 
4. Přiložte oba jazýčky pásu 20 k sobě a před vložením do zámku 
pásu 21 je přidržte u sebe – při správném zapnutí se ozve zacvaknutí 
(obr. 15, 16, 17). 
5. Zatáhněte za regulační popruh 09 tak, aby pás těsně přiléhal 
k tělu dítěte. 
 

 

 

Kvůli bezpečnosti svého dítěte před každou cestou autem zkontrolujte, že: 

▪ autosedačka je na obou stranách připevněna rameny se západkou ISOFIX 15 
uchycenými v upevňovacích bodech ISOFIX 01 a že obě bezpečnostní kontrolky 04 
svítí zcela zeleně; 
▪ autosedačka je ve vozidle pevně připevněná; 

▪ pás Top Tether (volitelně) 13 je pevně napnutý přes zadní opěradlo sedačky a 
kontrolka utažení 18 svítí zeleně; 

▪ bezpečnostní pásy sedačky těsně přiléhají k tělu dítěte, ale nesvírají ho; 
▪ ramenní pásy 08 jsou nastaveny správně a popruhy nejsou přetočené; 

▪ chrániče ramenních pásů 19 jsou ve výšce ramen dítěte; 

▪ jazýčky 20 jsou zapnuty v zámku pásu 21. 

13 

14 15 16 

17 

12 

1 1
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4.2 SKUPINA I (9 – 18 kg) s bezp. pásem vozidla+ 5bodovým 

bezp. pásem 

1. Zkontrolujte, zda je 5bodový bezpečnostní pás na 
sedačce nainstalován správně (viz kap. 7). 
2. Postupujte podle kroků v kap. 3.1 (nastavení opěrky hlavy). 
3. Sedačku položte na sedadlo vozidla po směru jízdy. 
4. Vytáhněte bezpečnostní pás vozidla 22 a provlečte ho otvory 
pro pásy na sedačce. Pozor na přetočení pásů (obr. 20). 
5. Jazýček pásu zapněte do zámku pásu vozidla 29. Při 
správném zapnutí se ozve zacvaknutí (obr. 21). 
6. Na straně opačné, než je zámek pásu vozidla, stlačte svorku 24, 
stáhněte dolů ramenní pás a zapněte jej do zámku 25 (obr. 22). 
7. Na sedačku zatlačte vahou svého těla (klekněte si na ni). 
Zároveň za ramenní pás silně zatáhněte, aby se utáhl. 
8. Dále postupujte podle kroků v kap. 4.1.1. 

4.3 SKUPINA II (15 – 25 kg) 

s bezp. pásem vozidla + Top Tether + 5bodovým bezp. pásem 
1. Postupujte podle kroků v kap. 4.2 (uchycení sedačky 3bodovým 
pásem). 

2. Pás Top Tether podle potřeby prodlužte stisknutím tlačítka. Pás se uvolní 
a tahem jej bude možné upravit na požadovanou délku (obr. 23). 

3. Háček 17 zahákněte za kotvicí bod Top Tether doporučený 
v návodu k obsluze vozidla. Obvykle se u něj ve voze nachází 
tento symbol: (obr. 24) 
4. Pás natáhněte, jakékoliv uvolnění utáhněte pomocí volného 
konce popruhu. Správné utažení pásu Top Tether bude 
signalizovat zcela zelená kontrolka utažení (obr. 25). 
5.  Dále postupujte podle kroků popsaných v kapitole o 
připnutí dítěte 5bodovým bezpečnostním pásem. 

 

 

20 21 

22 Kvůli bezpečnosti svého dítěte před každou cestou autem 
zkontrolujte, že: 
▪ autosedačka je ve vozidle pevně připevněná; 
▪ pás není přetočený; 
▪ ramenní pás je připnutý jedině v zámku na opačné straně 
sedačky, než je jeho uchycení; 

▪ bezpečnostní pásy sedačky těsně přiléhají k tělu dítěte, ale 
nesvírají ho; 
▪ ramenní pásy 08 jsou nastaveny správně a popruhy 
nejsou přetočené; 
▪ chrániče ramenních pásů 19 jsou ve výšce ramen dítěte; 
▪ jazýčky 20 jsou zapnuty v zámku pásu 21. 

23 24 

25   ▪ autosedačka je ve vozidle pevně připevněná; 

Kvůli bezpečnosti svého dítěte před každou cestou autem 
zkontrolujte, že: 

▪ pás není přetočený; 
▪ pás Top Tether 13 je pevně napnutý přes zadní opěradlo 
sedačky a kontrolka utažení 18 svítí zeleně; 

▪ ramenní pás je připnutý jedině v zámku na opačné straně 
sedačky, než je jeho uchycení; 

▪ bezpečnostní pásy sedačky těsně přiléhají k tělu 
dítěte, ale nesvírají ho; 
▪ ramenní pásy 08 jsou nastaveny správně a popruhy 
nejsou přetočené; 
▪ chrániče ramenních pásů 19 jsou ve výšce ramen dítěte; 
▪ jazýčky 20 jsou zapnuty v zámku pásu 21. 
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4.4 SKUPINA II (15 – 25 kg) & SKUPINA III (22 – 36 kg) s bezp. 

pásem vozidla 
1. Zkontrolujte, zda je 5bodový bezpečnostní pás ze sedačky 
odinstalován správně (viz kap. 6). 
2. Postupujte podle kroků v kap. 3.3 (nastavení opěrky hlavy). 
3. Nainstalujte sedačku do vozidla. 

Postup A, instalace sedačky s konektory ISOFIX a Top Tether. 

1. Pás Top Tether položte přes sedačku. 
2. Sedačku položte na sedadlo vozidla po směru jízdy. 
3. Sedačku uchopte oběma rukama a obě ramena se západkou 15 
pevně nasuňte do zaváděcích přípravků 02, dokud se na obou 
stranách neozve zacvaknutí a ukazatel systému ISOFIX 04 se na 
obou stranách nerozsvítí zeleně (obr. 8, 9). 
4. Pás Top Tether podle potřeby prodlužte stisknutím tlačítka. Popruh se 
uvolní a tahem jej bude možné nastavit na požadovanou délku (obr. 11). 
5. Háček 17 zahákněte za kotvicí bod Top Tether doporučený 
v návodu k obsluze vozidla. Obvykle se u něj ve voze nachází tento 
symbol:       (obr. 12). 
6. Pás natáhněte, jakékoliv uvolnění utáhněte pomocí volného 
konce popruhu. Správné utažení pásu Top Tether bude signalizovat 
zcela zelená kontrolka utažení (obr. 13). 

Postup B, instalace sedačky pouze s konektory ISOFIX. 
1. Sedačku položte na sedadlo vozidla po směru jízdy. 
2. Sedačku uchopte oběma rukama a obě ramena se západkou 15 
pevně nasuňte do zaváděcích přípravků 02, dokud se na obou 
stranách neozve zacvaknutí a ukazatel systému ISOFIX 04 se na 
obou stranách nerozsvítí zeleně (obr. 8, 9). 

Postup C, instalace sedačky bez konektorů ISOFIX i Top Tether. 
Zkontrolujte, zda jsou konektory ISOFIX v nejkratší možné poloze. 
1. Posaďte dítě do sedačky. 
2. Vytáhněte bezpečnostní pás vozidla, před tělem dítěte jej 
protáhněte na druhou stranu sedačky do zámku pásu 29. Při 
správném zapnutí se ozve zacvaknutí (obr. 25). 

POZOR! Pás nijak nepřetáčejte. 

 

   
3. Ramenní 11 i bederní pás 28 na straně, kde je zámek pásu 29, 
provlečte pod opěrkou ruky a skrze červený průvlek 23 (obr. 26). 
4. Bederní pás 28 na druhé straně sedačky provlečte skrze červený 
průvlek 23 (obr. 27). 
5. Ramenní popruh 11 protáhněte celý do červeného průvleku 30 
v opěrce hlavy 07 a zkontrolujte, zda není přetočený (obr. 28). 
6. Zkontrolujte, zda ramenní popruh 11 prochází přes ramenní 
kost dítěte a ne před jeho krkem. 
Tip! I nyní můžete opět upravit výšku opěrky hlavy 07. 

 
 

5. DEMONTÁŽ SEDAČKY 

1. Systém ISOFIX uvolníte postupným stisknutím bezpečnostních tlačítek, 
nejprve na jedné straně, poté na druhé. 
2. Odemkněte zámek bezpečnostního pásu vozidla a vytáhněte 
ramenní pás. 
3. Kotvicí systém Top Tether uvolníte stisknutím tlačítka regulátoru a 
vytažením pásu. Poté háček vytáhněte z kotvícího bodu. 

4. Ramena se západkou ISOFIX zatlačte zpět do vaničky sedačky. 

25 26 27 28 

Kvůli bezpečnosti svého dítěte před každou cestou autem zkontrolujte, že: 

• bederní popruh 28 na obou stranách sedačky prochází světle červenými průvleky 
23; 
• ramenní popruh 11 na straně, kde je zámek pásu 29, také prochází světle 
červeným průvlekem 23; 
• ramenní popruh 11 prochází tmavě červeným průvlekem 30 v opěrce hlavy. 
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1. 5bodový bezpečnostní pás sedačky 38 co nejvíc uvolněte 
(obr. 29). 

Zadní strana sedačky: 

2. Stiskněte tlačítko regulátoru výšky ramenních pásů 10 na 
zadní straně vaničky sedačky a sklopte regulátor 10 směrem 
k sobě (obr. 30). 
3. Regulátor 10 posuňte do vrchní polohy a uvolněním tlačítka 
regulátoru tuto polohu nastavte. 
4. 5bodový bezpečnostní pás sedačky 38 co nejvíc uvolněte. 
Ramenní pásy 08 na zadní straně sedačky vyhákněte 
z konektoru 39 (obr. 31). 
5. Konektor 39 uložte do prostoru k tomu určenému (obr. 32). 
6. Poutka pásů sejměte z plastových nástavců 41 
regulátoru výšky ramenních pásů 10 (obr. 33). 

Přední strana sedačky: 

7. Chrániče ramenních pásů 19 i oba ramenní popruhy 08 stáhněte 

 

 

 

 

29 

32 

30 31 

33 34 

dopředu skrze otvory 40 (na přední straně sedačky) 35 36 37 

(obr. 34).    

8. Stiskem červeného tlačítka otevřete zámek pásu 21 (obr. 35).    

9. Na pravé i levé straně v dolní části potahu 43 rozepněte patentky 42    

a rozložte potah dopředu. Jazýčky 20 stáhněte dolů    

do úložného prostoru (obr. 36, 37).    

10. Srolujte k sobě ramenní pásy 08 a také je uložte    

do úložného prostoru (obr. 37).    

11. Potah opět vraťte do původní polohy a na pravé i levé straně zádové 
části potahu zapněte patentky 42 (obr. 38). 

38 39 40 

12. Zvedněte rukojeť pro sklopení a zatáhněte dopředu, aby bylo možné 
sedačku zcela sklopit (obr. 39). 

 

13. Kovovou destičku 33 vespod překlopte do vertikální polohy. 

14. Zatlačte směrem nahoru a kovovou destičku 33 zasuňte skrze otvor 
34. Vyjměte zámek pásu (obr. 40). 
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1. Stiskněte rukojeť 12 na zadní straně opěrky hlavy 07 a opěrku 
stlačte do nejnižší možné polohy (obr. 41). 
2. Na pravé i levé straně v dolní části potahu 43 rozepněte 
patentky a rozložte potah dopředu (obr. 42). 
3. Vyjměte ramenní pásy 08 a jazýčky 20 z úložného prostoru 
47 a rozbalte ramenní pásy (obr. 43). 
4. Potah opět vraťte do původní polohy a na pravé i levé 
straně spodní části potahu zapněte patentky 42 (obr. 44). 
5. Opětovná instalace zámku pásu 21 a jeho chrániče: Skupina I 
(9 – 18 kg) – použijte otvor pro pás nejblíže k opěrce hlavy (a); 
Skupina II (15 – 25 kg) – použijte otvor nejdále od opěrky hlavy 
(b). 
6. Vezměte zámek pásu 21 a kovovou destičku 33 držte ve 
vertikální poloze úzkým koncem nahoru. Poté ji shora 
protáhněte otvorem na pás a nebo b do vaničky sedačky 
(obr. 45). 
7. Pohledem pod sedačku zkontrolujte, zda je kovová destička 33 
v horizontální poloze a pro kontrolu správné instalace několikrát 
zatáhněte za zámek pásu 21 (obr. 46, 47). 
8. Přiložte oba jazýčky pásu 20 k sobě a před vložením do zámku 
pásu 21 je přidržte u sebe – při správném zapnutí se ozve 
zacvaknutí (obr. 48). 
POZOR! Bederní pás nesmí být nijak přetočený. 
9. Chrániče ramenních pásů 19 navlékněte správnou stranou na 
ramenní pásy 08 dle nákresu a zkontrolujte, zda nejsou přetočené. 
Poutka ramenních pásů 08 a poutka chráničů 19 přiložte k sobě 
(obr. 49). 
10. Ramenní pásy 08 a poutka chráničů 19 protáhněte otvory 40 
(obr. 50). 
11. Poutka chráničů 19 natáhněte na plastové nástavce 41 
regulátoru výšky ramenních pásů 10 (obr. 51). 
Tip: Poutka chráničů by měla být níže než poutka pásů. 
POZOR! Ramenní pásy 08 nesmí být nijak přetočené. 
12. Z úložného prostoru na zadní straně sedačky vyndejte 
konektor 39. 
13. Ramenní pásy 08 zahákněte zpět na konektor 39: levé poutko 
na levé rameno konektoru, pravé poutko na pravé rameno 
(obr. 52). 
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8.1 Péče o zámek pásu 

Pro bezpečnost dítěte je zásadní, aby zámek pásu fungoval 
správně. Poruchy zámku pásu jsou obvykle způsobeny 
nahromaděním nečistot nebo cizích předmětů. 

Mezi poruchy patří: 

• Po stisknutí červeného tlačítka se jazýčky vysunou pomalu. 
• Jazýčky nelze do zámku zasunout (po zasunutí se opět 
samovolně vysunou). 
• Jazýčky se do zámku zasunou bez slyšitelného cvaknutí. 
• Jazýčky se do zámku zasouvají s obtížemi (je cítit odpor). 

• Zámek lze otevřít pouze při vynaložení velké síly. 

Řešení 

Zámek pásu vyčistěte, aby opět fungoval správně. 

Čištění zámku pásu 
 

   
 

 
1. Dle postupu v kap. 6 zámek pásu 21 
vyjměte (obr. 53, 54, 55). 
2. Nechte zámek pásu 21 alespoň hodinu 
namočený ve vlažné vodě s prostředkem 
na mytí nádobí. Poté jej pečlivě vyčistěte a 
nechte uschnout. 

 

8.2 Čištění 

• Potah lze stáhnout a ručně vyprat. Řiďte se pokyny na štítku 
potahu. 

Stáhnutí potahu 
 

   
 

A) Opěrka hlavy 

1. Opěrku hlavy sedačky nastavte do vrchní polohy (obr. 57). 
2. Elastický šev potahu vyhákněte z háčků na zadní straně opěrky (obr. 
58) a potah opěrky stáhněte. 
B) Potah 
1. Potah vyhákněte z háčků na spodní straně sedačky (obr. 59). 

2. Potah stáhněte (obr. 60). 

Opětovné natažení potahu: Postupujte dle kroků uvedených výše 

v opačném pořadí. 
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