
 

 

VINTSIGA LIPUMASTI MONTEERIMINE 

 
 Ühenda tipukuul plastikust sokliga (kontrolli eelnevalt, et sokli läbimõõt 

sobiks masti tipu läbimõõduga). 
 Pane lipumasti ülemisest otsast välja ulatuv nöör tipukuuli sokli seest läbi 

nii, et nööri ots ulatuks tipukuuli ühe külje pealt välja (kui nöör ei ulatu 
piisavalt masti otsast välja, siis anna nööri trumli pealt järgi, keerates 
vintsi vänta vastupäeva). 

 Pane nöör läbi väikese plastikkuuli väiksema ava poolt ja seejärel kinnita 
metallist karabiin nööri külge. 

 Suru sokliga tipukuul masti otsa nii, et see fikseeruks. 
 Kinnita lipu vasturaskus lipunööri metallkarabiini külge nii, et raskus 

jääks ümber masti.  
 Monteeri lipumast hingepoldi  ja mutrite abil hingeplaadi külge. 
 Lükka lipumast püsti ja sea reguleerimismutritega loodi, keera mutrid 

kinni ( ÄRA tõsta lipumasti üles ilma vasturaskuseta! ). 
 Kontrolli umbes 1 kuu pärast ja pinguta mutrid üle.  

 
LIPU HEISKAMINE  

 Aseta vintsi vänt pesasse. Veendu, et vänt oleks sisestatud lõpuni, 
vabastades lukustusnehhanismi. (NB! Viimase sentimeetri sisestamine 
nõuab lisajõu rakendamist). 

 Lase vasturaskus alla, keerates vintsi vänta vastupäeva. Vabasta 
vasturaskus metallkarabiini küljest ja kinnita lipp vasturaskuse 
plastikkarabiini ja lipunööri metallkarabiini vahele nii, et vasturaskus 
oleks ümber masti ja  lipu alumise aasa (haagi) küljes ( ÄRA heiska 
kunagi lippu ilma vasturaskuseta! ). 

 Heiska lipp keerates vintsi vänta päripäeva ( ÄRA rakenda liigset jõudu 
kui lipp on jõudnud ülemisse asendisse! ). 

 Võta vintsi vänt pesast välja. ( ÄRA jäta vänta pesasse – see on sinu 
turvavõti! ). 

 
 
LIPU LANGETAMINE 

 
 Aseta vintsi vänt pesasse. Veendu, et vänt oleks sisestatud lõpuni, 

vabastades lukustusnehhanismi. (NB! Viimase sentimeetri sisestamine 
nõuab lisajõu rakendamist). 

 Lase lipp alla, keerates vintsi vänta vastupäeva. Vabasta lipp 
vasturaskuse plastikkarabiini ja lipunööri metallkarabiini vahelt. Kinnita 
lipu vasturaskus lipunööri metallkarabiini külge nii, et raskus jääks 
ümber masti ja tõsta vasturaskus alati ülesse, keerates vintsi vänta 
päripäeva. 
( ÄRA jäta lipunööri mastist välja ja ära keera kunagi lipunööri üles ilma 
vasturaskuseta! ). 

 Võta vintsi vänt pesast välja. ( ÄRA jäta vänta pesasse – see on sinu 
turvavõti! ). 

 NB! Pakasega veendu, et vasturaskus ei oleks masti külge kinni 
külmunud ning langeb vastavalt vända keeramisele 


