VINTSIGA LIPUMASTI MONTEERIMISE, KASUTAMISE
JA HOOLDAMISE JUHEND
VINTSIGA LIPUMASTI MONTEERIMINE
1. Kontrolli, et hülsi läbimõõt sobiks masti tipu läbimõõduga
ning keera tipukuul plastikust hülsi külge.
2. Pane lipumasti ülemisest otsast välja ulatuv nöör hülsi seest
läbi nii, et nööri ots väljuks hülsi ühest nööri väljundsoonest.
Kui nöör ei ulatu piisavalt masti otsast välja, siis anna nööri
vintsi trumli pealt järele, keerates vintsi käepidet vastupäeva.
Vintsi käepidet keerates, hoia nööri pinges, muidu võib nööri
sõlm tekkida või nöör võib vintsi trumli vahele kinni kerida.
3. Pane nöör läbi väikese plastikkuuli, selle väiksema ava poolt
ja seejärel kinnita metallist karabiin nööri külge. Tehtud sõlm
jääb plastikkuuli pessa.
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4. Suru hülss koos tipukuuliga masti otsa nii, et see fikseeruks.
Vaata, et mast ei toetuks tipukuuli peale, vajadusel aseta masti
tipuosa alla tugi.
5. Pane lipu vasturaskus ümber masti ja kinnita see lipunööri
metallkarabiini külge.
6. Monteeri lipumast hingepoldi ja mutrite abil hingeplaadi külge,
mis on eelnevalt monteeritud vundamendile.
7. Lükka lipumast püsti ja sea reguleerimismutritega loodi; keera
mutrid kinni. Ära tõsta lipumasti üles ilma vasturaskuseta.
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LIPU HEISKAMINE
1.

Aseta vintsi käepide lõpuni pesasse.

2.

Lase vasturaskus alla, keerates vintsi käepidet AEGLASELT
vastupäeva. Vintsi käepidet keerates peab tundma, et sellel
on raskus taga – nöör on pinges.
*Vintsi käepidet liiga kiiresti keerates võib nöör lõdvaks jääda
ja seega võib nöör kerida end vintsi trumli vahele kinni.
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Vabasta vasturaskus metallkarabiini küljest. Kinnita lipu kõige
alumine aas vasturaskuse plastikkarabiini ja kõige ülemine aas
lipunööri metallkarabiini külge.
Kui Teil on suur lipp, millele kuuluvad komplekti plastvitsad,
siis pange need plastvitsad ümber masti ja läbi lipus olevate
ülejäänud aasade ning sulgege vitsad, ühendades nende otsad.
PLASTVITS
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5.

Heiska lipp alati koos vasturaskusega, keerates vintsi käepidet
päripäeva. Ära rakenda liigset jõudu, kui lipp on jõudnud
ülemisse asendisse.

6.

Võta vintsi käepide pesast välja – see on sinu turvavõti!

METALLKARABIIN
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LIPU LANGETAMINE
•
•

Aseta vintsi käepide lõpuni pesasse.
Lase lipp alla, keerates vintsi käepidet AEGLASELT vastupäeva. Vintsi käepidet keerates
peab tundma, et sellel on raskus taga – nöör on pinges. Jälgi, et lipp liiguks alla.
• Kui kasutasid plastvitsasid, siis eemalda need. Seejärel vabasta lipp vasturaskuse
plastikkarabiini ja lipunööri metallkarabiini vahelt.
• Kinnita lipu vasturaskus lipunööri metallkarabiini külge nii, et raskus jääks ümber masti ja
tõsta vasturaskus ülesse, keerates vintsi käepidet päripäeva. Jälgi, et lipunöör ei jääks
mastist välja. Ära keera kunagi lipunööri üles ilma vasturaskuseta!
• Võta vintsi käepide pesast välja - see on sinu turvavõti!
NB! Talvisel ajal võib vintsi nöör hülsi külge jäätuda, mis takistab lipu langetamist. Kui vintsi
käepidet aeglaselt keerama hakates kaob pinge ära ja lipp ei lange, siis tuleb vintsi käepidet
tagasi keerata. Masti võib veidi raputada, et nöör hülsi küljest lahti tuleks. Kui see ei aita, siis
tuleb oodata kuni jää ise ära sulab enne, kui lippu langetama hakata.

LIPUMASTI HOOLDUS
• Vajadusel võib masti puhastada pehme niiske lapi ja kergetoimelise pesuvahendiga.
• Lipu vahetamise ajal (iga 3 – 6 kuu tagant) tuleks masti tarvikud üle kontrollida ja mutrid üle
pingutada.

