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Montering
Produktet leveres i ferdigmonterte deler, og monteringen er enkel. 
Skruer er inkludert. Må plasseres på hardt og jeevnt underlag. 

Materialer
• Solide plater laget av resirkulert plast (PE) gjennomfarget.
• Rustfrie stålskruer (6 og 8 mm) og fester
• Ratt produsert i PE

Vedlikehold
Plastmaterialet krever svært lite vedlikehold, det vil si rengjøring 
med såpevann og en svamp eller myk børste og skyll med vann. 
Da materialenes vannabsorpsjon er mindre enn 0,29 % vil det 
ikke bli flekket av olje, fett eller annet. Mose og alger vil ikke 
feste seg lett og kan enkelt fjernes. Rengjøring med høytrykk 
(maks. 100 bar) er mulig, men anbefales ikke og er stort sett ikke 
nødvendig. Spray med en vifteformet stråle med minimum 30 cm 
avstand fra overflaten. Maling eller farging har ingen hensikt da 
materialet ikke trenger ekstra beskyttelse malingen heller ikke vil 
feste seg til plasten.

Inspeksjonskrav
Visuell inspeksjon: Ukentlig eller månedlig, avhengig av bruks-
intensiteten.
Funksjonell inspeksjon: Månedlig eller hver fjerde måned, 
avhengig av bruksintensiteten.
Detaljert inspeksjon: årlig

Ved funksjonell eller detaljert inspeksjon:
• Kontroller slitte, løse, skadede, manglende deler.
• Utstikkende skruer.
• Styrene må være godt festet.
• Sjekk for hærverk/vandalisme

Bruk originale Govaplast-deler når reparasjon er nødvendig for å
sikre at TÜV-sertifikatet forblir gyldig.

Produktet er TÜV-sertifisert



Installasjon
Dronen leveres i deler som må settes sammen ved hjelp av skruer i rustfritt 
stål. Installasjonen må gjøres på en hard og jevn flate. Utstyret kan ikke 
monteres på løs overflate som en sandkasse, flis, barkdekke), med mindre 
en spesiell bærekonstruksjon er installert (ikke standard).

Sikkerhetssone
Et hinderfritt område på minimum 150 cm rundt utstyret er nødvendig. 

Ingen falldempende overflate nødvendig
Utstyrets fallhøyde er mindre enn 60 cm. Det er derfor tillatt til å installere 
den på en hard overflate.

Forankring
Forankring er ikke nødvendigvis nødvendig på en skoleplass med tilsyn.
Forankring gjøres ved å feste dronen med L-vinklene, skruer og spiker-
plugger.

Viktig råd
Bruk et skarpt bor for å lage hullene, og sett først plastdelen av pluggen i hullet. Skru 
deretter metallspikeren inn i pluggen i stedet for å hamre den inn. På denne måten 
unngår du å skade spikerens hode, og den blir enkel å løsne ved behov.



Montering
Dronen leveres som semi-kit på pall 80x120 cm. Den stjerneformede 
strukturen monteres først, deretter de ti forhåndsmonterte styrebjelkene 
med vedlagte skruer.

Pallen inneholder 5 dronearmer + en boks med:
• 10 ratt med metallaksel på plastplate
• 40 nedsenkede rustfrie stålskruer T25 for å skru de 10 rattene fast på 
dronen ved hjelp av plastplatene.
• En nedre rød skive med brun base og en rød øvre skive
• 20 nedsenkede rustfrie stålskruer T40 for å koble de 5 armene til de 2 
skivene.
• 3 poser med 2 rustfrie L-vinkler + rustfrie skruer og
  plugger i hver pose for å forankre dronen om nødvendig.

Respekter rekkefølgen for riktig montering for korrekt resultat.

Snu arm nr. 1 så den har undersiden opp og skru bunnskiven med brun base i de forhåndsdrillede hullene. 



Snu arm nr. 1 tilbake i riktig posisjon

Skru øvre skive fast på arm nr. 1 (respekter nummereringen) og plasser så arm nr. 2 mellom de to skivene.

Skru øvre skive fast på arm nr. 2 og fest allerede montert del.

Skru nedre skive fast på arm nr. 2



Skru øvre og nedre skive fast på arm nr. 3

Skru øvre og nedre skive fast på arm nr. 4

Skru øvre og nedre skive fast på arm nr. 5



Skru de ti rattene fast ved hjelp av 40 nedsenkede skruer i rustfritt stål T25. Hullene i det beige  matrialet er 
markert med hvitt.


