
VIKTIG: For at dette produktet skal fungere så godt som mulig, MÅ foten tynges med enten vann 
(husk frostvæske) eller sand (tørrsand anbefales).
Å fylle foten med vann og frostvæske (Gatebukken MÅ være ferdig montert først)

ADVOCATE™ GATEBUKK
Installasjonsinstrukser og brukerhåndbok

Montering av skiltstativet til foten

VIKTIG: SØRG FOR AT ALT RELEVANT PERSONELL LESER DISSE INSTRUKSJONENE FØR BRUK

Plasser den tomme foten på bakken 
og sett de to benene på stativet inn i 
hullene i foten.

Vipp gatebukken og legg den på 
siden for å få tilgang til undersiden 
av foten.

Bruk en av de to medfølgende 
pinnene, sett den avrundede enden 
først inn i et av hullene i benet på 
stativet.

1. 2. 3.

4. 5.

6. 7. 8.

1.

Bruk en hammer til å slå pinnen 
gjennom beinet til det klikker på 
plass og låser.

Snu gatebukken for å få tilgang til 
det andre benet og gjenta steg 3-4. 
Skiltstativet og foten er nå festet til 
hverandre.

For å fylle med vann og frostvæske, 
må påfyllingslokket på siden av 
foten først fjernes. Sikre foten er på et 
flatt underlag. Styrkeforholdet vann 
og frostvæske må være tilpasset 
temperaturen.

Bruk en hageslange til å fylle foten 
inntil vannet når påfyllingshullet.

Sett på påfyllingslokket.



Å fylle foten med sand (Gatebukken MÅ være ferdig montert først) 4 x 22kg poser med 
tørrsand

For å fylle med sand, legg gatebukken 
på siden for å få tilgang til 
fylleåpningen og ta av påfyllingslokket.

Bruk en trakt til å helle sanden gjennom 
påfyllingsåpningen til den når nivået til 
påfyllingshullet.

10.9.

2.

Plasser hånden din på siden av 
kroppen og plasser foten på 
fotplaten på siden av basen.

Bruk foten og hendene til å jekke på 
gatebukken. Vipp den mot deg slik at 
hjulene får kontakt med bakken. Skyv 
gatebukken på plass.

VIKTIG: Når foten har blitt fylt med ballast, vil den være svært tung (98kg), derfor må 
man være forsiktig ved flytting av gatebukken. Se under. 
Å flytte på Gatebukken

Senk gatebukken forsiktig tilbake 
ned på bakken.

11. 12. 13.

RENGJØRING AV GATEBUKKEN
Vi anbefaler at gatebukken rengjøres med en blanding 
av 10% mild såpe i varmt vann med en myk børste, 
etterfulgt av en skyll med rent vann.

GRAFFITI: Sprittusj eller maling kan fjernes fra Durapol™ 
ved å bruke en egenutviklet graffiti-fjerner, som Glasdon 
Grafitix™ graffiti våtservietter. Vi anbefaler å bruke 3M 
GR1 graffiti-fjerner på den klare beskyttelseplasten for å 
sikre at materialet ikke blir uklart.

14.

Tre kjettingen gjennom et av hullene 
i bunnen av stativet og rundt 
veggfestebraketten. Lås kjettingen.

Å feste gatebukken til en 
stolpe/vegg med kjetting
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For å skifte plakatene (Plakatmål 1016 x 762mm - Se steg 27).

Løsne beskyttelseplasten fra 
trykknappene og trekk ned igjen på 
plass over plakaten. Pass på at alle 
magnetene får kontakt.

Gjenta steg 15-18 på motsatt side 
av stativet for å sette inn den andre 
plakaten.

15. 16. 17.

Stikk fingrene inn i åpningen 
i fordypningen i bunnen av 
skiltstativet og trekke den klare 
beskyttelseplasten bort fra stativet/
magnetene.

18.

Bøy den gjennomsiktige plasten 
opp og over toppen av stativet 
og bruk trykknappene på begge 
sider for å sikre den på plass. Dette 
tilgjengeliggjør to hender for enkelt å 
sette inn plakaten.

Ta plakaten og skyv toppen av den 
under de to knappene til den stopper, 
slik at den holdes trygt på plass. 
Pass på at begge sidekantene av 
plakaten henger over magnetene på 
skiltstativet.

19. 20.

21. Trekk plakaten deretter nedover 
fra under knappene for å fjerne. 
Løsne beskyttelseplasten fra 
trykknappene og trekk den ned 
igjen på plass. Pass på at alle 
magnetene får kontakt.

3.

For å fjerne plakaten, gjenta først 
steg 15-16.
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22. 23. 24.

25.

4.

Å montere plakatrammen på veggen (To personer trenges for montering)

26.

Løft plakatrammen og hold opp i 
ønsket posisjon på veggen. Bruk et 
vater for å sikre at plakatrammen 
er vannrett på veggen. MERK: den 
rektangulære fordypningen bør være 
på bunnen.

Åpne den klare beskyttelseplasten 
ved å løfte opp. Bruk en 7mm 
eller 8mm drillbit til mur for å bore 
gjennom hvert av de fire hullene 
i plakatrammen for å lage et lite 
merke på veggen.

Fjern rammen fra veggen og bor fire 
hull der merkene vises på veggen.

Sett inn en veggplugg i hvert hull 
og løft rammen tilbake i posisjon på 
veggen.

Plasser en 25mm skive på en 60mm 
skrue og press gjennom hullet i 
plakatrammen. Plasser en 28mm 
mutter på skruen, slik at den befinner 
seg mellom rammen og veggen. Finn 
skruen med veggpluggen og fest 
plakatrammen til veggen med en 
Pozidrive skrutrekker. Gjenta på de 
resterende tre festepunktene. 
IKKE stram.

20mm

762mm

1016m
m

PLAKATSKILT DIMENSJONER

Rammen er konstruert for en plakat 
på 1016mm x 762mm. Plakaten 
kan enten være trykket på papir, 
eller den kan være laminert for 
ekstra holdbarhet. MERK: Den klare 
beskyttelseplasten har en trykket 
ramme. Derfor burde grafikken på 
plakaten være innfelt slik at den 
ikke blir skjult av grensen. Se målene 
ovenfor.
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