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HAWK EYES zijn ideaal voor:
- Boomgaarden
- Agrarische gewassen
- Vliegvelden
- Volkstuinen
- Kwekerijen
- Tuinen
- Vijvers

- Zeer opvallend door weerkaatsing
- Stil - ideaal binnen bebouwde kom
- Aangedreven door de wind
- Natuurlijke schrikkleuren
- Eenvoudig te monteren
- Weerbestendig
- Geen onderhoud
Voor meer producten en extra informatie, gaat u naar de website

WWW.VOGELVERSCHRIKKER.NL
Voor de montagehandleiding (NL), z.o.z.

Plaats de stok stevig in de grond (500 - 600 mm).
Bij open vlaktes en bij omstandigheden met harde wind,
plaats dan een extra stok voor meer stevigheid. (fig. 3)
De stok bevestigt u het beste met tie-ribs.
Het is raadzaam om de segmenten met secondelijm vast
te zetten in de zwarte schijven, nadat deze op de juiste
plaats zijn gemonteerd. (fig. 1) Controleer of de segmenten
goed vast zitten voor u de HAWK EYES in gebruik neemt.

Voor optimale bescherming
is het nodig om meerdere
zowel rode als gele HAWK EYES
strategisch op te stellen.
Wij bevelen aan om de HAWK
EYES regelmatig te verplaatsen.

Instructies

(Zie tekening op verpakking)

1. Plaats stok A in stok B zoals op de tekening te zien is.
2. Leg alle segmenten op de juiste volgorde van 1 t/m 8
om het roofdier gezicht te vormen. De juiste volgorde
ziet u op de tekening op de verpakking.
3. Pak het eerste segment, steek de staafjes in de gaatjes
van de bovenste zwarte schijf zoals in diagram A.
Steek vervolgens de onderste staafjes in de onderste
zwarte schijf, zoals in diagram B.
4. De segmenten vormen vervolgens een bol.
De wind blaast door de openingen, waardoor de bol
gaat draaien.
5. Nadat de bol in elkaar is gezet, dient u de zwarte
schijven een beetje te smeren. (fig. 2)
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