
WINDMASTER
Monteringsanvisning  |  Installation Instructions

För flaggstänger med invändig eller utvändig flagglina
Suitable for flagpoles with external or internal halyard

Detaljer  |  Parts

Aluminiumarm, 1540 mm (standardlängd)
Aluminium Arm, 1540 mm (standard length)

Stödrör, 900 mm
Support Tube, 900 mm

Löpring

x 2

Plastslinga
Retaining Ring Plastic Ring

x 3

Fixlock

x 1

x 1

x 1

Vinkelfäste
FixlockAngle bracket

x 1
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Förberedelse  |  Preparations

1 Mät flaggstångens omkrets 1 m upp på stången. För omkrets upp till 480 mm, använd 
Windmaster 5-12 m; för omkrets 481-570 mm, använd Windmaster 14-18 m.
Measure the circumference of the flagpole 1 m from the base. For circumference up to 480 
mm, use Windmaster 5-12 m; for circumference 481-570 mm, use Windmaster 14-18 m.

2 Kontrollera att avståndet mellan flaggstängerna är minst 1,6 m så att inte flaggarmen 
stöter i närstående flaggstång.
To avoid the aluminium arm touching adjacent flagpoles, ensure that the distance between 
the flagpoles is at least 1.6 m.

Montering  |  Installation

1 Kontrollera att flagglinan är i bra skick och inte utsliten. Vi rekommenderar alltid att man 
kapar ca 5-10 cm av linan eftersom den brukar bli sliten vid flaggstångskulan. Detta bör 
göras vid flaggbyte 2-4 gånger per år.
Make sure the halyard is in good condition and not worn out. We recommend cutting the 
last 5-10 cm of the halyard since it’s usually worn out near the finial. This process should be 
repeated when changing out flags 2-4 times annually.

2 Fäst flagglinan ordentligt i vinkelfästets ögla enligt bilden nedan.
Attach the halyard thoroughly in the angle bracket loop as shown below.

3 Lossa vinkelfästets mutter och bricka (a). Trä den långa aluminiumarmen på 
vinkelfästet (b) och säkra sedan armen med muttern och brickan (c).
Loosen the nut and washer (a) on the angle bracket. Thread the long aluminium arm onto 
the angle bracket (b) and secure the arm with the nut and washer (c).

a) b)

c)
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4 Trä löpringarna runt flaggststången.
Vid utvändig lina, se till att flagglinan löper på insidan av löpringarna.
Thread the retaining rings around the flagpole.
For external halyard, make sure the halyard runs on the inside of the retaining rings.

5 Trä det 900 mm långa stödröret över vinkelfästet och säkra med löpringarna.
Thread the 900 mm Support Tube onto the angle bracket and secure with the
retaining rings.

6 Säkra flaggans övre flaggclips i vinkelfästets ögla med fixlock.
Trä sedan plastslingorna genom alla övriga flaggclips utom det nedersta.
Säkra plastslingorna.
Secure the upper flag clip in the angle bracket loop using fixlock.
Thread the plastic rings through remaining flag clips except the bottommost.
Secure the plastic rings.
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7 Vid invändigt linsystem (a), fäst motvikten i flaggans nedre flaggclips.
För utvändigt linsystem (b), fäst flagglinan i flaggans nedre flaggclips.
For internal halyard systems (a), attach the counterweight in the lower flag clip.
For external halyard systems (b), attach the halyard in the lower flag clip.

a)

OBS
Motvikt ingår ej.
Välj motvikt efter flaggstång.

Note:
Counterweight not included.
Choose counterweight according to
flagpole height.

b)

Windmaster Support

Tillval som minskar belastningen på flagglinan, lämpligt för platser utsatta 
för hårda vindar. Används endast för flaggstänger med invändigt linsystem.
Accessory reducing wear on halyard. Suitable for locations exposed to rough 
winds. Only for internal halyard systems.

Rekommendationer  |  Recommendations

Glöm inte att hala flaggorna i hårt väder. Vid vindstyrkor över 13,8 m/s ska 
flaggorna halas till marken och säkras. Slitna flagglinor ska bytas ut. Utvändig lina 
kan enkelt bytas utan att fälla stången genom att bränna ihop den med den nya 
linan och sedan dra den genom flaggstångskulan.
Don’t forget to lower the flags in rough weather. When wind speeds exceeds 13.8 m/s, 
flags must be taken down and disconnected. Worn out flags should be replaced.
An external halyard can be changed out without tilting the flagpole. Simply connect it 
to the new halyard by burning the ends and feed it through the finial.

Underhåll  |  Servicing

Vi rekommenderar flaggbyte 4-5 gånger per år. Flaggan bär ert varumärke och bör 
behandlas därefter. Vid flaggbyte, kontrollera och klipp av flagglinans ände eftersom 
linan slits hårt uppe vid kulan. På så vis kan nötning av linan påbörjas på nytt.
We recommend flag changeouts 4-5  times per year. The flag is a bearer of your brand 
and should be treated as such. When changing flags, check and cut off the end of the 
halyard since it’s worn at the finial. This resets the wear process.

Motvikt  |  Counterweight Flaggstång  |  Flagpole Omkrets  |  Circumference

Mellanvikt  |  Middleweight 6 - 12 m Max 480 mm
Tungvikt  |  Heavyweight 14 - 18 m Max 570 mm
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