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FOTPLATTA BAMBINO 3
Monteringsanvisning för:
Fotplatta Bambino 3
art.nr. 42341BB
Verktyg som behövs:
Insexnyckel 4 mm
Insexnyckel 5 mm
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• Fotplattan kan höjas och sänkas.
• Fotplattan kan sättas ihop två olika kombinationer. Ett ”lågläge”
(standard) och ett ”högläge”.
• Fotplattans vinkel kan justeras.
• Kan justeras i två djuplägen främre och bakre
• Fotplattan är uppfällbar bakåt men kan spärras i nerfällt läge
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1) Höjdjustering

2) Höjdjustering -LÅG läge

3) Höjdjustering -HÖG läge
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4) Växla mellan hög - och lågläge

5) Vinkeljustering

6) Djupjustering
Kan justeras i två djuplägen främre (A) och
bakre (B)
1. Fäll upp fotplattan enligt bild 7
2. Lossa och ta ut skruvarna (1) med Insexnyckel 4 mm på båda sidor.
2. Tryck ut mutterhylsa från utsidan på
båda sidor och ta bort fotplattan.
3. Tryck in mutterhylsan på ena sida och
för i fotplattan i önskad position A eller B,
upprepa på andra sidan.
4. Skruva tillbaka och dra åt skruvarna (1)
5. Skjut spärrarna (1 på bild 7) till motsatt
sida, fäll ner fotplattan.

Lossa lite på skruv (1) med insexnyckel 5
mm på båda sidor. Justera in fotplattan till
önskad höjd och drag åt skruvarna

1. Lätta på skruven för vinkeljustering (nr 1 i
bild 5)
2. Lossa och ta ur skruv och bricka (1) samt
mutter helt på båda sidor. Insexnyckel 4 mm.
3. Ta loss fotplattan
4. För in mutter på insidan av gaveln, vänd
staget (2) 180 grader, tryck igenom muttern
genom staget, fäst skruven från utsidan.
Upprepa på andra sidan.
5. Dra åt skruvar (1) från utsidan
6. Dra åt skruvarna för vinkeljustering med
insexnyckel 5 mm (1 i bild 5) med 15 Nm.

Fotplattan levereras i ”lågläge”.
Om det finns behov kan man vända på fästena
och montera fotplattan extra högt (Se bild 3
och 4)

Lossa på skruvarna med insexnyckel 5 mm (1)
och justera fotplattan till önskad vinkel. Drag
åt skruvarna. (15Nm)

Fotplattan monterad i ”högläge” med vända
fästen.
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7) Fälla fotplattan
Upp:

1. Lossa på spärrarna (1) över stoppklackarna
(2) genom att skjuta dem bakåt eller framåt
beroende på läge.
2. Fäll upp fotplattan tills det tar stopp.
Ned:
1. Fäll ned fotplattan tills det tar stopp
och tryck till så att den snäpper fast mot
stoppklackarna (2).
2. Lås fast fotplattan runt stoppklackarna (2)
med spärrarna (1).
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