
Postup:

Vsuňte kratší prut s rohovým spojem do tunelu vlajky až do zesíleného vyztužení 
(zakulaceným koncem napřed). 
Nyní vsuňte do tunelu vlajky delší prut s rohovým spojem a v tunelu vlajky je spojte do sebe 
(na obrázku bod A). 

Zbylé pruty položte jeden po druhém za sebou na zem, počínaje prutem s největším průměrem  
a spojte je zasunutím do sebe - prut s největším průměrem patří k zemi. Tyto pruty zasuňte 
do tunelu vlajky (užším koncem napřed) a spojte je s pruty v tunelu. 

Upozornění:

Dbejte na to, aby byl konec prutu úplně zaveden do zesíleného vyztužení tunelu vlajky. 
Konstrukce prutu je určena pouze k zatížení, které je způsobeno ohýbáním vlajky.
Nadměrné přepínání může způsobit poškození.

Upevněte objímku (Typ A) do odpovídající výšky. Napínejte vlajku pomalu a rovnoměrně. 
Nakonec připevněte poutko vlajky na objímku.

Gumičku (Typ B) provlékněte očkem ve spodní části vlajky. Táhnutím za gumičku pomalu 
a rovnoměrně vlajku vypněte za pomocí vypínacího plíšku. Napnutí zafi xujte připevněním 
gumičky k plastové objímce na spodním prutu.

Poznámka – Typ B je vycházející model, platí do vyprodání zásob.

Nakonec zasuňte muší křídlo na vámi vybraný a řádně ukotvený podstavec.

Pokud  jste si z podstavců vybrali hrot s rotátorem, postupujte podle doporučených pokynů: 
při zatloukání hrotu do země nikdy netlučte kladívkem  na rotátor, ale na hrot – viz obrázek. 
V opačném případě nebude na reklamace brán zřetel.

Čištění a údržba vlajky

Námi vyrobená vlajka byla podrobena speciální úpravě, která při správném a včasném praní 
minimalizuje ztrátu bělosti vlajky. Vlajka může být prána v každé běžné pračce v domácnosti 
s přidáním značkových pracích prostředků při teplotě praní do 60 C°. Doporučujeme před praním 
odstranit všechny tvrdé díly, které by mohly způsobit poškození vlajky. 
Po pracím procesu ještě mokrou vlajku pověste nebo navlékněte na prut. 
Nedoporučujeme vlajku podrobovat chemickému čistění nebo benzínové lázni. Mohlo by dojít 
k poškození stálobarevnosti. Na reklamace tohoto druhu nebude brán zřetel.
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Návod k použití Bowfl ag® Select – Razor                         

Volitelný obsah dodávky:

- konstrukce (pruty v textilním sáčku)
- potištěné muší křídlo (vlajka)
- gumička (pouze u Typu B)
- podstavec, příslušenství
- přepravní taška

Zkontrolujte úplnost balení!

Velikost Sklolaminátové 
pruty

Pruty s rohovým 
spojem

XL 3 2

L, M 2 2
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