
VIKTIGT: För att produkten ska fungera optimalt MÅSTE sockeln vara nedtyngd antingen av vat-
ten eller sand (torr sand rekommenderas).
Att fylla sockeln med vatten – (Gatuprataren MÅSTE vara ihopsatt först)

ADVOCATE™ GATUPRATARE
Bruksanvisning

Att sätta ihop skylten med sockeln

VIKTIGT: SE TILL ATT ALL RELEVANT PERSONAL LÄSER DESSA INSTRUKTIONER INNAN ANVÄNDNING

Placera den tomma sockeln på 
golvet och sätt skyltens ben i facken   
i sockeln.

Vält gatuprataren och lägg 
den på sidan för att komma åt 
undersidan av sockeln.

Ta en av de två medföljande 
stavarna, sätt in den med runda 
änden först i ett av hålen i skyltens 
ben.

1. 2. 3.

4. 5.

6. 7. 8.

1.

Använd en hammare, knacka 
in staven genom benet tills den 
hoppar på plats (kommer över 
fliken) och låses.

Vänd gatuprataren för att komma 
åt det andra benet och upprepa 
steg 3-4. Skylten och sockeln är nu 
ihopsatta.

För att fylla vatten, ta bort locket 
från munstycket på sidan av sockeln. 
Se till att sockeln är på en platt yta. 
Tänk på att komplettera med 
frostvätska under vintermånaderna.

Fyll sockeln med vatten med hjälp av 
en vattenslang tills vattnet når upp till 
hålet. 

Sätt tillbaka locket på munstycket.



Att fylla sockeln med sand - (Gatuprataren MÅSTE vara ihopsatt först) 4 x 22kg påsar 
med torr sand.

För att fylla med sand, lägg 
gatuprataren på sidan för att komma 
åt munstycket och dess lock.

Häll i sand med hjälp av en tratt i hålet 
tills det når upp till hålet.

10.9.

2.

Placera handen/händerna runt 
sidan av skylten och en fot på 
fotstödet på sidan av sockeln.

Med hjälp av handen och foten, vält 
gatuprataren mot dig så att hjulen 
hamnar i marken. Knuffa gatuprataren 
till sin plats.

VIKTIGT: När gatuprataren har blivit fylld är den väldigt tung (98kg), ta det därför 
varsamt med förflyttning. Se nedan. 
Att förflytta gatuprataren

Sänk varsamt gatuprataren 
tillbaka på marken.

11. 12. 13.

ATT TVÄTTA GATUPRATAREN
Vi rekommenderar att gatuprataren handtvättas med 
10% lösning av milt tvättmedel i varmvatten med en 
mjuk tvättborste följt av sköljning med rent vatten.

GRAFFITI: Tuschpenna eller färg kan tas bort från 
Durapol™ med en lämplig borttagningsmetod så 
som Glasdon Grafitix™ dukar. Vi rekommenderar att 
använda 3M GR1 graffiti-borttagning på det klara 
polykarbonatet för att se till att materialet inte blir 
immigt.

14.

Placera en kedja genom ett av hålen 
på nederdelen av skylten och runt 
stolpen/väggfäste. Sätt fast.

Att kedja fast gatuprataren 
vid en stolpe/vägg
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Att byta affischerna (Affisch dimensioner 1016 x 762mm – Se steg 27).

Knäpp loss skyddsplasten från tryck-
knapparna och dra ner den till dess 
position över affischen och se till att 
alla magneter hamnar på plats.

Repetera steg 15 - 18 på andra sidan 
av skylten för att sätta i en andra 
affisch.

15. 16. 17.

Placera fingrarna i öppningen 
i botten på mittdelen och dra 
skyddsplasten bort från skylten/
magneterna.

18.

Böj skyddsplasten upp och över 
skylten med hjälp av tryckknapparna 
på båda sidorna för att säkra den. På 
så vis är båda händer fria för enklare 
insättning av affischen.

Ta affischen och tryck upp den 
övre kanten under de två affisch-
klämmorna tills den stannar så att 
den hålls säkert på plats. Se till att 
båda sidorna av affischen ligger över 
magneterna på skylten.

19. 20.

21. Dra affischen nedåt från affisch-
klämmorna för att ta bort den. 
Knäpp loss skyddsplasten från  
tryck-knapparna och dra ner 
den till dess position och se till att 
magneterna hamnar på plats.

3.

För att ta bort affischen, först 
repetera stegen 15-16.
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22. 23. 24.

25.

4.

Att sätta affischramen på en vägg – (Två personer krävs)

26.

Lyft affischramen och positionera 
den på väggen med hjälp av ett 
vattenpass.

Öppna skyddsplasten genom att 
lyfta upp. Genom att använda 7mm 
eller 8mm murborr, borra i var och ett 
av de 4 hålen i affischramen för att 
göra en liten markering i väggen.

Ta bort affischramen från väggen och 
borra de 4 hålen där markeringarna 
finns på väggen.

Sätt i en väggplugg i varje hål 
och lyft tillbaka affischramen på 
positionen på väggen.

Sätt en 25mm platt skruvmejsel på 
en 60mm medföljande skruv och 
tryck genom hålet i affischramen. 
Sätt en 28mm bricka på skruven så 
att den hamnar mellan affischramen 
och väggen. Hitta skruven med 
väggpluggen och fixera affischramen 
till väggen med en Pozidrive 
skruvdragare. Repetera på de 3 
kvarvarande fixeringspunkterna. 
Skruva INTE för hårt.

20mm

762mm

1016m
m

AFFISCH TRYCK-DIMENSIONER

Affischramen är designad för att 
hålla en 1016mm x 762mm affisch.  
Affischen kan antingen tryckas på 
papper eller vara laminerad för 
förlängd hållbarhet. 
OBS! Skyddsplasten har en tryckt 
ram och grafiken måste därför sättas 
så att den inte hamnar bakom 
ramen. Se dimensionerna ovan.
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