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MONTERINGSANVISNING

Art.nr. 8822137
Rev.2021-02

KÖRBÅGE BAMBINO 3
Monteringsanvisning för: 
Körbåge Bambino 3 
Art.nr. 4233000

Verktyg som behövs:
Insexnyckel 4 mm

1) Höjdjustera övre klämman.
Om tex ryggvinkeln ändras så ändras avstån-
det mellan den nedre och övre klämman. För 
att justera detta på körbågen kan man ändra 
läget för den övre klämman enligt följande:

1. Lossa skruven markerad på bilden med 
en stjärnkruvmejsel tills du kan skjuta övre 
klämma upp eller ner.
2. Höjdjustera övre klämma så att den passar 
in på ryggröret. 
3. Dra åt skruven igen med moment 1 Nm. 

2) Montering av körbågen. Bild 2, 3, 4
1. Snäpp fast nedre klämman (2) på bakre 
chassiröret (3)

3) Montering av körbågen forts. Bild 2, 3, 4.
2. Öppna upp klämma A och B och placera A 
under och runt ryggbågen (5).
3. För fram klämma B (6) över ryggbågen 
och haka fast framkanten av klämma B över 
framkanten på klämma A.
4. Tryck ner klämma B i bakkant så att det 
låser runt ryggbågen med ett klick

5) Stabilisera den nedre körbågsklämman 
Bild 5 och 6.
För att stabilisera den nedreklämman mot 
rörelse i sidled så monteras dessa två rörkläm-
mor på vardera sida om fästet på ramröret.

6) Stabilisera den nedre körbågsklämman 
forts. Bild 5 och 6
1. Montera körbågen
2. Skruva fast de två rörklämmorna runt ram-
röret på var sida om körbågens nedre klämma.  
Använd insexnyckel 4 mm.

4) Montering av körbågen. Bild 2, 3, 4.
Var noga med att den oranga spärren låser 
ordentligt över klämma B.
Det ska höras ett klick
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9) Inställningar av körbågen

Höjdinställning av körbågen (steglös):
1. Fäll ut låsarmen (1) på körbågens bak-
sida.
2. Ställ in önskad höjd och fäll tillbaka 
låsarmen.
Vinkelinställning av handtaget (fasta 
lägen):
1. Tryck ned den stora knappen (1) upptill 
på körbågen.
2. Med knappen (1) intryckt ställ in vinkeln 
på körhandtaget, släpp knappen. Dra i 
handtaget så det klickar i ett fast läge.

7) Demontering av körbågen Bild 7 och 8)

1. Tryck in den orangea spärren (1) mot kör-
bågens stolpe.
2. Fäll (2) upp klämma B i bakkant. 
3. Lossa klämma B i framkant från klämma A 
(3) som viks ned så den släpper från röret.  

Fortsättning bild 8.

7

8) Demontering av körbågen. Bild 7 och 8

3. Kläm ihop handtaget (1) för att öppna upp 
klämman (2) så den kan lossas från röret (3) 
4. Lossa körbågen från rullstolen genom att 
trycka den neråt.
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ASSEMBLY INSTRUCTION

PUSHBAR BAMBINO 3
Assembly instructions for: 
Pushbar Bambino 3 
Art.nr. 4233000

Tools aquired:
Phillips screwdriver - small
Allen key 4 mm

1) Height adjustment of the upper clamp
If the back angle changes, the distance bet-
ween the lower and upper clamps changes. To 
adjust this, you can change the position of the 
upper clamp as follows: 
1. Loosen the screw marked on the illustration 
with a Phillips screwdriver until you can slide 
the upper clamp up or down. 
2. Adjust the height of the upper clamp so 
that it fits on the backrest tube. 
3. Tighten the screw again with 1 Nm torque.

2) Mounting of the push bar. Picture 2, 3, 4  
1. Snap on the lower clamp (2) onto the rear 
chassis tube (3)

3)Mounting of the push bar cont. Picture 2, 
3, 4
1. Open clamps A and B and place A under 
and around the back arch (5). 
2. Bring clamp B (6) forward over the back 
frame and hook the front edge of clamp B 
over the front edge of clamp A. 
3. Press down clamp B at the rear edge so 
that it locks around the back arch with a click

5) Stabilize the lower push bar clamp Picture 
5 and 6. 
To stabilize the lower clamp against lateral 
movement, these two tube clamps are moun-
ted on each side of the bracket on the rear 
chassis tube.

6) Stabilize the lower arch clamp cont. Figu-
res 5 and 6 
1. Mount the push bar 
2. Attach the two tube clamps around the rear 
chassis tube on each side of the lower clamp. 
Use 4 mm Allen key.

4) Mounting of push bar cont. Picture 2, 3, 4
Make sure that the orange latch locks se-
curely over clamp B. 
A click should be heard
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9) Settings of the pushbar

Height adjustment of the pushbar (step-
less): 
1. Fold out the locking lever (1) on the back 
of the pushbar. 
2. Set the desired height and fold back the 
locking lever. 
Angle adjustment of the handle (fixed 
positions): 
1.Press the large button (1) at the top of the 
bow. 
2.With the button (1) pressed, set the angle 
of the push handle, release the button. 
Pull the handle so that it clicks into a fixed 
position.

7) Disassembly of the pushbar Picture 7-8

1. Push the orange latch (1) against the post 
of the push bar. 
2. Fold up (2) clamp B at the rear edge. 
3. Loosen clamp B at the front edge from 
clamp A (3) which folds down so that it relea-
ses from the tube. 

Continue on picture 8
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8) Disassembly of the push bar. Picture 7-8  

4. Squeeze the handle (1) to open the clamp 
(2) so that it can be detached from the tube 
(3) 
5. Release the push bar from the wheelchair 
by pushing it down.
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