
Bowflag® Basic

Vegye ki az összes tartozékot a táskából, és 
ellenőrizze, hogy a termék hiánytalan.

Helyezze az egyes rúdelemeket a talajra  
a legnagyobbal kezdve. 
 
Tolja egymásba őket. 
 
A zászló rögzítéséhez vezesse végig a rudat  
a bújtatóban.  
Ügyeljen arra, hogy a rúd hegyes csúcsa a 
megerősített részbe kerüljön! 
 
Lazítsa meg az alsó rúdelemen található 
rögzítő bilincset. A zászlót lassan és egyen-
letesen feszítse meg a rúdon. A nyomaton 
található hurkot akassza a bilincsre, majd  
a kívánt magasságban rögzítse a csavarral.  
Ne feszítse túl a rudat! 

Helyezze a szerkezetet a kiválasztott talpra. 
A talajba szúrható rögzítő elem használata 
során kérjük, ügyeljen arra, hogy csak a kiálló 
fémrészt szabad kalapáccsal ütni,  
a rotátoros forgó részt tilos! 

Lényeges, hogy a rudat mozgásában semmi 
ne akadályozza. Ezért tilos a rudat bármilyen 
más tárgyhoz rögzíteni, fúrni (pl. kerítés, 
rotátor). 
Erős, viharos szélben a zászlót és a rudat be 
kell venni. 
A nem szakszerű összeállításból, illetve a  
nem rendeltetésszerű használatból adódó  
felhasználói hibákért nem vállalunk 
felelősséget.
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Examine the scope of delivery to make sure 
all pieces are included and are not damaged. 

Lay pole components out on the floor in a 
row, starting with the largest. 

Put together pole components.

Mount the flag to pole by inserting the 
tip of the pole into the sleeve and working 
the flag down the pole. Note: Be certain 
the tip of the pole is fully inserted into the 
strengthened end of the sleeve. Do not 
overbend the pole!

Slide the clamp on the pole. Fix the strap 
on the print to the clamp. Adjust the clamp 
using the retaining screw.

Complement the Bowflag® with one of the 
supplied bases.
Do not hammer on the top of the swivel! 
This will damage the bearing. Instead, 
hammer on the top of the spike that goes 
into the ground. 
Always use gloves and safety glasses and 
exercise caution when using tools. If this is 
not done correctly, failure of ground spike 
will result and all warranties will be void.
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Méret A rúd elemeinek száma
XL 5
L, M 4
XS, S 3
XXS 2

Size Elements
XL 5
L, M 4
XS, S 3
XXS 2

FIGYELMEZTETÉS
Az egyoldalas Bowflag® Basic maximum 50 km/h szélben (6-os szélerősségnél), míg a kétoldalas Bowflag® Basic maximum 29 km/h szélben  
(4-es szélerősségnél) használható. 
Kérjük, ne helyezze ki a terméket elektromos vezeték közelében! 

WARNING To avoid damages please only use single-sided Bowflag®  Basic up to wind force scale 6 bft and Bowflag®  Basic double-sided 
up to wind force scale 4 bft. Do not use near overhead wires.

Összeszerelési útmutató Construction

Mosási és tisztítási útmutató
Az első osztályú poliészter anyagból  
készült zászló 60 C-on normál mosószerrel 
mosható. Mosás után többszöri, tiszta 
vízben történő öblítést javasolunk. 
Kérjük, távolítson el minden olyan tartozé-
kot, ami mosás közben a zászlók sérülését 
okozhatja. A vizes zászlókat centrifugálás 
nélkül akassza ki, vagy húzza fel a zászló- 
rúdra. 
A zászlók vasalhatóak.  
A zászlók vegyileg nem tisztíthatóak!

Washing, drying, ironing
Our flags are made from branded polyester 
and can be washed in all household washing 
machines at 140°F (60 C) with the addition of 
washing detergent. 
Before washing it is advisable to remove all 
items that could cause damage. After washing, 
the flag should be rinsed thoroughly. For drying, 
the washed sails are best hung wet or hoisted 
on the pole. The ironing and steaming of the 
flag for outdoor use is not necessary. Products 
for indoor use can be ironed or steamed. Do 
not dry clean your Bowflag®. 
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