
The following manual is intended to assist in the later use 
of Starx Flag. You must read the entire user’s manual (full 
version) with full info concerning the use of STARX Flags, 
pumps, and bases. Use the above QR code or visit 
starxflag.com for the full user’s manual.

Setup Manual
(abridged version)

Setting up the Flag in wind exceeding 25km/h is done at one’s own risk and may turn 
out life- or health-threatening. It may also result in damages to the flag and/or objects 
in the vicinity - due to sudden movements of the flagpole for example.
Check the weather forecast and with the help of an anemometer keep checking the wind 
speed while using the Starx Flag.
Before setting up the Flag see the “How to dismantle the flag” section of the manual, 
especially the part dealing with dismantling the flag in an emergency situation. 
Dismantle the Flag when the wind speed exceeds 40km/h. Using the Flag in such 
conditions is done at one’s own risk. To find out more about the stability of the Flag with 

Before setting up the Flag Inspect the area around in search of objects that could 
damage the fabric of the Flag, the flagpole or objects that could cause harm to people 
(e.g. sharp, protruding, hot objects).
At least two persons are needed to set up or dismantle the Flag. Make sure that in the 
area around the Flag (circle of diameter equal to the height of the Flag + 2 meters) there 
are no people or objects that the Flag could hurt or damage when falling down. 

Some safety measures while using STARX Flags: Before setting up the Flag, prepare one of the Stax Flag bases, and a pump. Re-
member that you must! read the user’s manual for the bases before the setup 
begins. 

Take the flag and metal connector pipe out of the bag and put aside the connector, 
it will be used at later stages of the setup.

Unfold the flagpole, preferably with the direction of the wind. A second person of 
the setup team should hold the uninflated Flag in its bottom part (a.) so that it does 
not move when the stronger wind blows. (Do not stop holding and securing the 
flag until the setup is finished)

If not done before, zip up 
the Flag sheet to the flag -
pole (the zipper stretches 
from top to mid-bottom 
part of the flagpole).

There are two valves in the bottom part of the flagpole (A.: overpressure valve, B.: 
inflation valve). Make sure both are screwed tightly and open the inflation valve lid 
(C.) to slide in the hose of the pump. 

Slide the metal connector-pipe into the socket located in the back of the bottom 
part of the Flag.  Make it so that the open end of the pipe sticks out of the socket. Air 
pressure will later tighten and secure the pipe inside the socket to prevent the pipe 
from sliding out while in use.

Now you may begin to inflate the flagpole of STARX Flag. Remember to have anoth -
er person assist you and hold the flagpole to prevent it from moving in wind gusts.
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Niezależnie od używanej pompki, obserwuj poszycie flagi Starx w trakcie pom-
powania i przerwij pompowanie zanim maszt całkowicie wypełni się powietrzem. 
Dokończ pompowanie za pomocą pompki ręcznej - kontroluj ciśnienie wskazy-
wane na manometrze, nie dopuszczając aby przekroczyło wskazany poziom.

Po napompowaniu masztu do rekomendowanej wartości ciśnienia dokręć górną 
nakrętkę wentyla (C.). W przypadku przepompowania wentyl nadciśnieniowy (A.) 
upuści nadmiar powietrza do wartości niższej niż rekomendowana. Przed konty-
nuacją pompowania odkręć całkowicie na 3 sekund wentyl nadciśnieniowy. 
Wielokrotne przepompowanie masztu, może doprowadzić do jego uszkodzenia. 

Gdy maszt osiągnął już rekomendowane ciśnienie powietrza, możesz przystąpić 
do montażu masztu na jednej z podstaw. UWAGA!!! Przy  montażu rurki na elemen-
cie rotującym podstawy, zachowaj szczególną ostrożność. Nie chwytaj rurki w 
odległości mniejszej niż 2-3 cm od jej końca, gdyż przy nieuwadze może dojść do 
uszkodzenia palców.

Podczas gdy druga 
osoba chwyta maszt 
na wysokości 2-2.5m 
i pomaga ci unieść go 
do pionu, naprowadź 
rurkę na element ro-
tujący podstawy.  
Rurka powinna 
nasunąć się w pełni 
na element.

DEMONTAŻ:   

Maszt STARX należy 
zdemontować przy 
udziale 2 osób. Pod-
czas gdy jedna z 
osób przytrzymuje 
maszt w dolnej 
części (a.), druga 
stabilizuje go 
powyżej (b.). W tym 
momencie należy 
unieść maszt.

Korzystaj tylko z pompek rekomendowanych przez STARX. Sprawdź jakim ciśnie-
niem powinieneś napompować daną flagę - informacje tą znajdziesz przy wentylu 
do pompowania. Ciśnienie wyższe niż rekomendowane może uszkodzić flagę. 

- Gdy rurka zostanie zdemontowana z części obrotowej podstawy, osoba trzyma-
jąca maszt powyżej (14 b.), cały czas przytrzymując flagę, odchodzi w kierunku 
końca masztu, aż do momentu, gdy maszt osiągnie pozycję poziomą. 
- Maszt należy położyć na podłożu cały czas przytrzymując go w taki sposób aby 
nie doprowadzić do jego przemieszczenia.
- Osoba stojąca bliżej dolnej części masztu, odkręca wentyl (B.), doprowadzając do 
ujścia sprężonego powietrza z masztu. Następnie należy wyciągnąć rurkę stalową 
z dolnej kieszeni.

AWARYJNY DEMONTAŻ FLAGI STARX:

- Gdy prędkość wiatru (lub pojedyncze 
porywy) przekroczy 40km/h należy 
awaryjnie zdemontować maszt.  

- Flaga STARX zaprojektowana jest z 
minimalnym użyciem twardych ele-
mentów, jednak przy mocnych pod-
muchach wiatru, nieprawidłowym użyt-
kowaniu, pozostawieniu masztu  bez na-
dzoru, może ona stanowić zagrożenie. 

- Po wypuszczeniu powietrza możesz 
złożyć flagę, uwzględniając rozmiar ws-
kazany na pokrowcu flagi (a.). Poszycie 
odepnij lub zostaw przypięte do masztu.
- Gdy do opakowania flagi dopinasz torbę 
z podstawą, upewnij się że jest ona do-
brze przymocowana  za pomocą pasków 
(b.), w przeciwnym razie metalowa pod-
stawa może się wypiąć i wyrządzić szko-
dę.
- Nigdy nie pakuj flagi Starx, gdy ta nie 
jest całkowicie sucha. Jeśli wkład uległ 
zamoczeniu, wyjmij go z poszycia masz-
tu i wysusz (więcej informacji w szcze-
gółowej instrukcji).

Wszelkie niezbędne informac-
je znajdziesz na stronie 
starxflag.com lub skanując 
QR code:
Szczegółową instrukcję 
obsługi
Rozwiązywanie problemów 
(np. naprawa wkładu, proble-
my ze szczelnością, zmiany 
ciśnienia wewnątrz masztu, 
itp.)
Warunki Gwarancji

1. Do przeprowadzenia awaryjnego 
demontażu potrzeba współpracy 2 osób.

2. Przed rozpoczęciem awaryjnego 
demontażu ostreż osoby znajdujące się 
w bezpośrednim otoczeniu, aby odeszły 
na bezpieczną odległość. 

3. Podczas gdy druga osoba przytrzymu-
je maszt na wysokości m.w. 2m, wykręć 
wentyl (część B). Przy nagłym upuszcze-
niu powietrza maszt szybko opadnie. 

4. Po opadnięciu masztu do pozycji poziomej, ściągnij jego dolną część z obrotowej 
podstawy i zachowując szczególną ostrożność dokończ demontaż zgodnie z in-
strukcją (14-16).

5. Jeśli maszt przewrócił lub “złamał się” zanim zdążyłeś rozpocząć awaryjny 
demontaż i znajduje się już w pozycji poziomej nad ziemią, unieruchom go jak na-
jszybciej, odkręć wentyl (część B) i kolejne kroki demontażu przeprowadź zgodnie 
z instrukcją. 
 

While inflating (no matter the pump you are using) pay attention to the flagpole 
and before the pole is filled with air in 100% switch to a hand pump to finish up the 
process. Watch the pressure indicated by the anemometer and make sure it does 
not exceed the indicated limit.

After inflating the flagpole to the recommended pressure value, tighten the cap of 
the upper valve (C.).   In the event of an overinflation, the overpressure valve (A.) will 
release excess air to a value lower than recommended. Before continuing inflating, 
open the overpressure valve completely for 3 seconds. Remember that repeated 
overinflation may damage the flagpole.

Once the mast has reached the recommended air pressure, you are ready to pro-
ceed to mount the flagpole on one of the bases. ATTENTION!!! When mounting the 
connector-tube on a rotating element of the base, be especially careful. Do not 
grab the tube at a distance of less than 2-3 cm from its end, as it may lead to finger 
injuries.

While a second per-
son holds the flag-
pole at 2-2.5m 
height, helping you 
lift it upright, guide 
the tube onto the ro-
tating element of the 
base. The tube 
should slide fully 
over the element.

DISASSEMBLY:

The STARX flag must 
be disassembled 
with the participa-
tion of 2 people. 
While one person 
holds the flagpole at 
its bottom (a), the 
other person stabi-
lizes it above (b). 
When ready lift the 
flagpole up and take 
the connector-tube 
off of the rotating el-
ement.

Use only those pumps (and other equipment) recommended by STARX. Check the 
air pressure scope right for the Flag you’re using - see the valve-ring for info. Pres-
sure higher than recommended may damage the flagpole. 

- Now, while continuing to secure the flagpole, the person assisting in disassembly 
(14b.) walks towards the top-end of the pole and lowers it until the flagpole lays 
flat on the ground.
- The flagpole must be placed on the ground and kept secure (especially against 
moving) until the end of the disassembly
- A person closer to the bottom part opens the valve (unscrews B.) and releases 
the air from the flagpole. Next, the connector-tube should be taken out from the 
socket.

EMERGENCY DISASSEMBLY:

- When the wind speed (or single gusts) 
exceeds 40 km/h, the Flag must be dis-
assembled in an emergency mode.
- The STARX flag is designed so that the 
use of hard elements is kept at a mini-
mum. However, in strong gusts of wind, 
due to improper use, or when the Flag is 
left unattended, it may become danger-
ous to property or people around.

- After deflation, you can fold the Flag ac-
cording to the size indicated on the flag 
bag (a.). Detach the Flag sheet or leave it 
attached to the flagpole.
- When you attach the bag with the base 
to the bag of the Flag, make sure that it is 
securely fastened with the straps (b.), 
otherwise, the metal base may come 
loose or unstrap and cause damage.
- Never pack your Starx Flag unless it is 
completely dry. If the bladder gets moist 
or wet, remove it from the flagpole cover 
and dry it completely (more information 
in the full version of the user’s manual).

Go to starxflag.com or scan 
the QR code for additional 
information, e.g.:

User’s manual (full version)
Troubleshooting (e.g. bladder 
repair, air-leakage problems, 
pressure changes inside the 
flagpole, etc.)
Terms of warranty

1. To carry out emergency disassembly, 
cooperation of 2 people is required.

2. Before starting the emergency 
disassembly, make sure that all people in 
the vicinity keep a safe distance.

3. While the second person holds the 
flagpole at the height of approximately 
2m, open the valve (part B). After the 
sudden release of air, the flagpole will 
drop quickly to the ground.

4. After the Flag has dropped to the horizontal position, pull the lower part of the 
flagpole (connector-tube) off the rotating element of the base and, taking particu-
lar care, complete the disassembly according to the above instructions (14-16).

5. If the Flag fell down or the flagpole "broke" before you could start an emergency
disassembly and it is already in a horizontal position, immobilize it as soon as pos-
sible, open the valve (part B), and carry out the next steps of disassembly following 
the above procedure (14-16).
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