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MONTERINGSANVISNING
Art.nr. 8822136

Rev.2020-01

HUVUDSTÖD BAMBINO 3
Monteringsanvisning för: 
Huvudstöd Bambino 3 
art.nr. 4401402, 4401403 

Verktyg som behövs:
Insexnyckel 4 mm
Insexnyckel 2,5 mm

2) Ta isär klämman genom att skruva ut skruv 
nr 3 med 4mm insex 
Ta bort ”mellanbit fäste” nr 2 
Se till att ”låsspak” nr 5 är utfälld när du gör 
monteringen 

3) Trä på klämman (1) bakifrån över 
körbågens aluminiumprofil. Återmontera 
mellanbit (2).
Trä i skruv (3) och mutter (4) skruva åt 
ordentligt 

Om du trycker in låsspaken (5) skall kläm-
man vara fast på aluminiumprofilen och 
inte kunna röra sig upp och ner 
Om du lossar låsspaken (5) skall nu 
klämman kunna röras upp och ner längs 
aluminiumprofilen 

4) Om Klämman inte sitter fast tillräckligt kan spän-
ningen justeras. 
Detta gör du genom att lossa skruv (6) med 2,5 mm 
insex, trycka ut exenter (7), vrida båda dessa in mot 
klämmans centrum och sedan dra åt igen 

Montera huvudstödsfäste

1) 
1. Klämma Fäste Huvudstöd B3
2. Mellanbint Fäste Huvudstöd B3
3. Bult MC 6S M5x60
4. Mutter M5 (bild 2)
5. Låsspak H/S körhandtag S3
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Justera huvudstöd

6) Djup, vinkel, höjd
Lossa båda vreden (8). Skruva ut dessa cirka 3 varv. Armen går nu röra fram och tillbaka för önskat läge på huvudstödsdynan.

3

7) Huvudstödsdynan kan monteras i hög- eller lågläge. Skillnad blir 
30mm (+-15mm) 
För att vända håll på plattan skruva ur det vred (8) närmast huvudstöds-
dynan helt
Lätta ett par varv på det bortre vredet. 
Bänd isär armarna- ta ur huvudstödet- vänd på det. 
Skruva in båda vreden igen. 

5) -Öppna fästets låsspak 
Trä ner huvudstödets fästhake ner i kläm-
man. 
Stäng låsspak

Montera huvudstöd
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