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Seneste versjon er å finne på www.govaplast.com

I følge EN1176 er ikke produktet kategorisert 
som lekeutstyr, og TÜV-sertifikat er derfor ikke 

nødvendig.

Montering
Produktet leveres ferdigmontert og trenger kun festes til vegg.

Materialer
• Solide plate laget av resirkulert plast (PE) gjennomfarget.
• Fester i rustfritt stål
• Utskiftbare oog UV-resistente ror.

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.

Ved funksjonell eller detaljert inspeksjon:
• Kontroller at alle deler er festet.
• Kontroller slitte, løse, skadede, manglende deler.
• Utstikkende skruer.
• Sjekk for hærverk/vandalisme
• Rorene må sitte godt og riktig fast

Bruk originale Govaplast-deler hvis reparasjon er nødvendig.



Installasjon
Produktet festes i vegg ved å benytte de åtte medfølgende 
plugger.

Forankring
Posisjoner bjelken med ror på veggen, merk de åtte hullene 
(bjelken er forhåndsdrillet) og drill hull i veggen ved å bruke et 
8mm steinbor. Plasser så produktet og skruene på/i veggen.

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.

Utskifting av ror
Ved intensiv bruk er plastmekanismen i rattene utsatt for slitasje. Slitasje på rattet og de andre plast-
delene involverer nødvendig utskifting etter noen år. Rattet kan ikke løsne fra den grønne 
plastmonteringsplaten, da kapselmutteren er permanent limt på metallskaftet. Å bytte ut hele 
systemet er imidlertid ikke vanskelig da den grønne plastmonteringsplaten sammen med rattet kan 
skrus av brett/stolpe og nytt styresystem kan festes.


