
Om de ringenset te bevestigen kunt u het beste als volgt te werk gaan: 

1. Leg de vlaggenmast horizontaal neer (als de mast nog rechtop  
stond deze voorzichtig strijken).

2. Indien er een contragewicht is bijgeleverd schuift u eerst dit  
gewicht om de banierhouder en vervolgens om de vlaggenmast.

3. Tel het aantal leuvers (witte plastic haken) welke aan de vlag/banier 
zijn bevestigd. U hebt zoveel ringen nodig als er leuvers aan de  
vlag/banier zitten.

4. Sorteer de ringen in volgorde van groot naar klein. Indien er  
bijvoorbeeld 7 leuvers aan de vlag/banier zitten en uw setje ringen 
bestaat uit 9 stuks, dan laat u 2 ringen met de grootste diameter 
achterwege.

5. Schuif de ringen om de banierhouder en de vlaggenmast, te  
beginnen bij de grootste diameter.

6. Schuif de bovenzijde van de vlag/banier in of over de banierhouder 
(afhankelijk van de confectie en bijpassende banierhouder).

7. Bevestig de eerste leuver, gerekend vanaf de bovenzijde van de  
vlag/banier, aan de ring met de kleinste diameter. U kunt dit doen 
door de leuver iets te buigen en vervol-gens de ring erin te schuiven. 
Bevestig op dezelfde manier vervolgens de tweede leuver vanaf de 
bovenzijde aan de ring met de eerstvolgende diameter en ga zo 
door tot en met de laatste ring met de grootste diameter. Nu kunt  
u nu de vlag/banier over de gehele lengte gestrekt over de mast 
schuiven. Zo niet, dan is per abuis een ring met een te kleine  
diameter aan de verkeerde leuver bevestigd. Dit is eenvoudig te  
herstellen door de volgorde in diameter van de ringen nog eens 
goed te controleren en zonodig te wijzigen. 

8. Bevestig nu het gewicht aan de vlag/banier aan de zeilring in  
de onderkant van de vlag/banier.

9. Plaats de vlaggenmast verticaal en draai de moeren vast  
volgens de bij de mast meegeleverde instructie.

Meer weten? Bel 0519 228 228, stuur een mailtje naar webteam@dvc.nl of laat je inspireren op DVC.nl!

Handleiding voor de 
montage van de ringenset

Wanneer  de  vlag/banier  vervangen

 moet  worden, dan  stap  1  t/m  9  herhalen

Bijgaande set kunststof ringen is geschikt voor alle DVC-masten, 
voorzien van een banierhouder. De ringen zorgen ervoor dat de 
vlag/banier en de banierhouder vrij om/aan de vlaggenmast kan 
draaien. Voor masten met een lengte van 9 meter of langer bestaat 
de set uit totaal 13 ringen, voor masten met een lengte korter dan 9 
meter bestaat de set uit totaal 9 ringen. De ringen hebben niet 
allemaal dezelfde diameter.


