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1. Paigaldage nurktoru korrektor hülsi peale ja kinnitage see 4 kruviga. Veenduge, et korrektori väljaulatuv osa
paikneb samas suunas hülsi nööriväljundi soonega.

2. SISEMISE nöörisüsteemi puhul, viige nöör läbi hülsi ja ühe nööri väljundsoone.
VÄLISE nöörisüsteemi puhul, viige nöör läbi mõlema nööri väljundsoone.

3. Kinnitage hülss masti külge.

4. Viige nöör läbi nurktoru, sirge avaga korgi A, vedru ja koonusavaga korgi B ning tehke nööri otsa sõlm.

5. Ühendage korgid vedruga ja tõmmake koost nurktoru sisse. Tõmmake vedru nööriga pingule ning veenduge, et
korgi A ots tuleb nurktoru nöörisisestamise avast välja.

6. Ühendage põikpuu nurktoruga nii, et põikpuul olev väike nupp lukustuks nurktorus olevasse väikesesse avasse.

7. Kinnitage U-traadi mõlemad otsad nurktoru küljes olevatesse kiirliitmikega avadesse. Lükake U-traadi otsad lõpuni
sisse ja tõmmake U-traati tagasi, et see lukustuks.

8. Keerake tipukuul hülsi külge. Tipukuul peab olema tugevalt kinni, kuid vältige ülekeeramist.
*Tipukuul ei kuulu komplekti.

9. Kui Banner Lift on ülemises asendis ja nöör pingul, lükake lipumast püsti ja seadke reguleerimismutritega loodi;
keerake mutrid kinni. Kontrollige ja vajadusel pingutage ankru mutreid 2 – 3 nädalat peale masti paigaldamist.

TÄHELEPANU!
Mustast plastist vedrukorgid on sarnased. Kumbki kork tuleb paigaldada 
ettenähtud viisil. Kork A sisestatakse koos vedruga põikpuusse; selle üks ots 
väljub põikpuu nöörisisestamise avast ning kaitseb nööri hõõrdumast vastu 
metalli. Kork B on kohandatud nöörisõlme jaoks.
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RINGRASKUSE KOMPLEKT

PLASTIK-
KARABIIN

1. Kui Banner Lift on alumises positsioonis (vaata punkti 8), pange põikpuu läbi bänneris oleva
soone.

2. Kinnitage plastikkarabiin bänneri kõige ülemise aasta külge.

3. Pange plastvitsad ümbermasti ja läbi bänneris olevate aasade, jättes kõige alumine aas vabaks.
Sulgege plastvitsad, ühendades nende otsad.

4. Pange ringraskuse komplektis olev krae ümbermasti ja sulgege see vasturaskusega ühendades,
vastavalt juhendile.

5. Kinnitage ringraskuse küljes olev metallkarabiin bänneri kõige alumise aasa külge.

6. Heisake bänner, kas vintsi käepidet keerates (SISEMINE nöörisüsteem) või lipunöörist tõmmates
(VÄLIMINE nöörisüsteem). Jälgige, et Banner Lift süsteemi nurktoru läheks korrektori pessa ja
pingutage nööri nii kaua, et masti ja põikpuu vahele jääks täisnurk. Nurktoru sees olev vedru
tuleb pingule tõmmata. *Kui vedru pingule ei tõmmata, siis jäävad nurktoru ja põikpuu masti
suhtes vale nurga alla, mis kompromiteerib süsteemi funktsionaalsust.

7. Kontrollige ja pingutage nööri 1 nädal peale bänneri heiskamist (uus nöör võib alguses
natukene venida). Kui hilisema kasutamise käigus märkate, et nurktoru on vajunud, siis
pingutage uuesti nööri nii, et nurktoru asetseks korrektori pesas õigesti.

8. Bänneri langetamiseks andke nööri järele - nurktoru eraldub korrektori pesast ja liigub koos
bänneriga möödamasti alla.
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