wersja z dnia 24.05.2018

Instrukcja montażu
Ewentowego masztu aluminiowego (wersja ekonomiczna) Kropla

Zakres dostawy:
aluminiowe tyczki masztu, flaga, stopa mocująca.
Wysokość systemu
(cm)
205
320

Aluminiowe tyczki masztu
(Ø zewnetrzne 20 mm)
4 szt (2 x łuk, 1 x 60*cm, 1 x 115 cm)
5 szt (2 x łuk, 1 x 60*cm, 2 x 115 cm)

Flagi mogą być prane w pralce
przy użyciu ogólnodostępnych
środków piorących,
w temperaturze do 60°C.
Nie zaleca się czyszczenia
chemicznego.
Przed praniem należy usunąć
wszelkie twarde elementy mogące
uszkodzić materiał flagowy.
Po praniu flagi powinny być
dokładnie wypłukane.
Mokre flagi można suszyć
bezpośrednio na maszcie
bez potrzeby prasowania.
W przypadku ekspozycji wewnętrznej
flagę można przeprasować.

115 cm

Instrukcja montażu:
• Wypakuj elementy. Sprawdź, czy są kompletne i nieuszkodzone.
• Ułóż tyczki masztu na podłożu, jedną za drugą, a następnie je połącz.
*Uwaga! Krótsza tyczka (60 cm) musi znajdować się zawsze u dołu masztu.
• Załóż flagę na maszt, wsuwając ostrożnie tyczki masztu do tunelu we fladze.
Uwaga! Aby zapobiec uszkodzeniu systemu, należy wprowadzić tyczki
dokładnie do końca tunelu.
• Przełóż sznurek doszyty u dołu flagi przez metalowe oczko znajdujące się na maszcie.
• Wyreguluj naprężenie tak by flaga się nie marszczyła i zawiąż na supeł.
• Zamocuj maszt w stopie i ustaw w miejscu ekspozycji.

Konserwacja flag

60 cm

Uwaga!
W przypadku montażu stopy
wbijanej z rotatorem, wbijając ją
w podłoże należy uderzać w górną
część segmentu a nie w element
obrotowy, gdyż może to uszkodzić
łożysko !!!
Reklamacje wynikające
z nieprawidłowego montażu stopy
nie będą uwzględniane.

Ostrzeżenie! Warning!
Aby zapobiec uszkodzeniu systemu, nie zaleca się używania go w czasie burzy, czy silnych wiatrów, przekraczjących 5° w skali Beauforta,
czyli 35 km/h. System powinien znajdować się w bezpiecznej odległości od budynków, drzew czy przewodów wysokiego napięcia
i nie powinien ich dotykać. W celu zapewnienia optymalnej stabilności masztów przy ekspozycji zewnętrznej, w przypadku zastosowania stóp
płytowych i krzyżakowych, zalecane jest użycie Obciążenia napełnianego wodą (10 lub 50 l).
To avoid damages please use ystem  up to wind force scale 5 bft. Do not use near overhead wires.
Sign Poland Sp.z o.o.
50-512 Wrocław, ul. Tarnogajska 11-13
tel. +48 71 362 75 94, +48 71 361 41 14
www.sign.pl sign@sign.pl

