
Návod na použití opravné sady mechanismu elektrického stahování oken 

pro vozy Škoda Felicia od SP-EL 

Varianta pro vozy v provedení facelift – originál Škoda – s automatickým dojezdem 
 

Opravu by měly provádět pouze osoby s odpovídajícím vzděláním – automechanik, autoelektrikář. 

Provádění opravy vlastními silami je pouze na vlastní nebezpečí. 

1. Demontujte starou poškozenou stahovačku ze dveří vozidla dle návodu v Dílenské příručce pro 

vozy Škoda Felicia. Stahovačka bude mít nejspíše prasklou bílou vodicí trubku u středového 

trojúhelníku, který drží motor. 

2. Stahovačku si pro jistotu před rozložením nafoťte a udělejte si dokumentaci, abyste ji zcela 

shodně složili. 

3. Demontujte motor stahovačky z mechanismu. 

4. Stahovačku si zafixujte tak, abyste kompenzovali prasklinu v plastové trubce, tj. vytvořte tvar 

nepoškozené stahovačky. 

5. Umístěte úchyty skla, tzv. „motýly“ cca na střed vodicích kolejnic a fixou si poznačte jejich polohy. 

Tento krok je klíčový pro to, aby Vám okno po výměně vodicí trubky jezdilo po správné trajektorii 

a nekřížilo se s rámem. 

6. Úhlovou bruskou s brusným kotoučem odbruste nýty, které spojují vodicí kolejnice s vodicí 

trubkou. Brousí se ze strany plastu, který se bude vyhazovat. 

7. Demontujte vodicí kolejnice, spirálu vytáhněte z poškozeného plastového dílu a ten vyhoďte. 

8. Spirálu opatrně upněte do svěráku s měkkými čelistmi a opatrně vyšroubujte jednoho motýla. 

Plastové futýrko můžete zkusit zachovat vcelku, ale nejspíše nepřežije. Toto je další klíčový bod. 

Za žádných okolností nesmí dojít k poškození závitu motýla, jinak ho už nikdy zpátky 

nenašroubujete zpět a stahovačku můžete vyhodit. 

9. Spirálu navlékněte do zakoupeného opravného dílu. 

10. Našroubujte zpátky motýla – bude se to jevit, že to nejde, ale půjde to. Můžete si pomoci 

ostrými štípačkami a můžete zastřihnout kousíček bodového sváru na konci spirály. Ale pozor, 

aspoň část zachovejte, jinak se spirála začne třepit. Můžete zkusit nasadit zpátky původní černé 

plastové futýrko, ale spíše tam již nebude držet. Pro funkci není vyloženě potřeba. 

11. Stahovačku si složte do polohy, ve které ji budete snýtovávat a zkontrolujte pozici motýlů vůči 

Vašim značkám fixou. Musí být zcela přesně na pozicích. Pokud nejsou, motýla našroubujte tak, 

abyste to opravili. V extrémních případech je možné hýbat i druhým motýlem. 

12. Stahovačku snýnujte. 

13. Vezměte si injekční stříkačku a bohatě aplikujte libovolný motorový olej běžné třídy do felicií do 

kolejnic a do středového plastového dílu a zajezděte si spirálou opakovaně sem a zpátky, až bude 

pohyb spirály černou trubkou dokonale plynulý a hladký. 

14. Do středového trojúhelníku, kde se bude otáčet ozubené kolečko motorku aplikujte bílou 

vazelínu. 

15. Přišroubujte zpět motor do středového trojúhelníkového dílu. Dotažení motoru do plastového 

dílu provádějte s citem a zároveň při dotahování vytvořte předpnutí motoru vůči spirále, abyste 

zajistili maximální přítlak motoru na spirálu. 



16. Složenou stahovačku namontujte zpátky do dveří. Nejdříve přišroubujte vše na volno a zajezděte 

si oknem nahoru a dolů, ať se vymezí vůle a optimální poloha. 

17. Dbejte také na to, ať v chodu okna nic nepřekáží, žádné konektory, kabely, atd. 

18. Precizní instalace ve dveřích zajistí tichý chod. 

19. Vše na finálku dotáhněte. 

20. S nastartovaným motorem naučte stahovačku podržením tlačítka krajní polohy kvůli 

automatickým dojezdům (může to chvíli trvat, než si to zapamatuje) 

21. HOTOVO – Jestli jste se dostali až sem, gratulujeme a elektrická okénka ve felicii jsou opět 

funkční! 


