
Postup:

Položte k sobě jednotlivé díly prutů a spojte je zasunutím (každý prut má jiný 
průměr - spodní stranu s větším průměrem a horní stranu s menším průměrem,
prut s největším průměrem patří k zemi).

Tunelem na muším křídle provlékněte zkompletovaný prut. Prut musí sahat až do špičky 
zesíleného vyztužení na potištěném muším křídle (viz obrázek). Prut, který není zasunut 
až do zesílení a končí před, způsobí protržení mušího křídla.

Upevněte objímku (muší křídlo Basic a muší křídlo Select velikost M, L) do odpovídající výšky. 
Napínejte vlajku pomalu a rovnoměrně. Nakonec připevněte poutko vlajky na objímku.

Gumičku (muší křídlo Select velikost XL) provlékněte poutkem ve spodní části mušího křídla. 
Táhnutím za gumičku pomalu a rovnoměrně vlajku vypněte za pomocí vypínacího plíšku. 
Napnutí zafixujte zachycením gumičky k plastové objímce. Nepřepínejte.

Nakonec nasaďte prut s vypnutým muším křídlem na vámi vybraný podstavec.

Upozornění:

Dbejte na to, aby prut opravdu zasahoval až do špičky zesíleného vyztužení. 
Jedině tím zajistíte pěkné vypnutí mušího křídla.

Konstrukce prutu je určena pouze k zatížení, které je způsobeno ohýbáním vlajky.
Nadměrné přepínání může způsobit poškození.

Při nepříznivém počasí (bouřka, silný vítr) muší křídla uložte, aby nebyla vystavena riziku
poškození.

Využití muších křídel:
Muší křídlo Basic jednostranné - do 50 km/h
Muší křídlo Basic oboustranné - do 28 km/h
Muší křídlo Select jednostranné i oboustranné - do 75 km/h

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 brán zřetel na reklamace.

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. Není běžné ani 
potřebné vlajku žehlit. Pro vnitřní dekoraci se může žehlit s ohledem na základní materiál, tedy 
s nastavenou předepsanou teplotou pro PES.  
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   Bowflag®  Basic 
                             Bowflag®  Select
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Hrot s rotátorem
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Volitelný obsah dodávky:

- konstrukce (pruty v textilním sáčku)
- potištěné muší křídlo (vlajka)
- gumička (muší křídlo Select vel. XL)
- podstavec, příslušenství
- přepravní taška

Zkontrolujte úplnost balení!

Basic Select

Velikost Skladba prutů
hliník/sklolaminát

Sklolaminátové 
pruty

XL 3/2 4

L, M 2/2 3

S 1/2 -

XS 1/2 -

XXS 1/1 -

140625
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Muší křídlo 

Basic a Select
vel. M, L
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Muší křídlo 

Select
vel. XL
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