Monteringsanvisningar
Fågelskrämma drake Höken, Blackbird och Eagle Eye
inkl 7m teleskopspö 360 Pro

Säkerhetsinformation

Ta ner draken vid kraftiga vindar, pga risk för att
draken eller spöt blåser sönder. Vid vindar över
12 m/s ska draken tas ner.

Vid oväder och risk för åska ska människor och
djur inte vistas nära draken och spöt då drake
och spö kan bli strömförande vid blixtnedslag.

Montering drake Blackbird, Höken och Eagle Eye
1

Veckla ut draken och lägg
den på ett plant underlag
med drakens baksida
uppåt. Kontrollera att fyra
glasfiberstag finns med i
förpackningen.
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Spänn upp två glasfiberstagen på övre delen av
dragen. Sätt ihop vid
drakens huvud genom
att föra samman de båda
stagen via aluminiumhylsan. Aluminiumhylsan ska
sitta vid drakens öggla.
(se bild)

3

Sätt de två andra glasfiberstagen i kors över
varandra på den nedre
delen av draken. Det
nedre vänstra staget ska
gå till drakens högra övre
infäste vid vingen och
vice versa.

Monteringen av draken är
klar och nylonduken ska
vara spänd med hjälp av
glasfiberstagen.

Montering teleskopspö 360 Pro 7m
1
2

Avlägsna den ena plasthylsan och dra ut teleskopspöt till sin fulla längd. Dra ut
varje del av spöt ordentligt
och vrid fast dem så att spöt
inte kollapsar ihop när det är
monterat.

Slå ner jordspettet ca 40-50
cm i marken med hjälp av en
slägga/hammare eller spett.
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Ta ur linan ur plastpåsen.
Fäst linan genom spöets
toppögla och knyt en stark
knut.

Aluminumhylsan
håller samman
stagen
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Ta linans andra ände och fäst Ta bort den nedre plasthylsan Monteringen är nu klar. Vid
haken vid drakens ögla vid
på spöt och sätt spöt över
vind kommer draken att börja
drakens mage/bröst.
jordspettet.
flyga direkt.

Montering teleskopspö 7m
80 cm

40 cm

Följ steg 1-6 för montering av teleskopspö 360 Pro 7m. Steg 3-4 skiljer sig där linan ska vändas
så att haken sätts i spöts toppögla och linan knytes fast i draken.

Tips! Flytta draken regelbundet så att inte fåglarna vänjer sig vid den.

Alternativa monteringar*

Vid montering av fågelskrämmor på t ex tak,
brygga eller båt används samma monteringsanvisningar som jordförankrad montering.
Tänk på att linda skarvarna med t.ex. eltejp
för att minska risken för eventuell kollaps av
spöt.
Vid montage på tak, brygga m.m. måste
jordspettet fästas med någon typ av beslag,
klammer, slangklämma, stripes eller
liknande. Jordspettet bör används för att få
en naturlig förstärkning och avlasta en del
av spöt vid vind. En annan fördel är att spöt
lätt går att ta bort. Spöt träs sedan på det
förankrade jordspettet på samma sätt som
vid vanlig montering.

Observera att birdcontrol.se endast
levererar teleskopspö, drake, jordspett.
Beslag för andra fästen tillhandahålls av
köparen.
Det går även att montera spöt direkt utan
jordspett, observera då att spöt saknar
förstärkningen samt att det då sitter fast och
enkelheten med att ta bort spöt försvinner.
*birdcontrol.se rekommenderar i första hand att fågelskrämmor med
spö och jordspett monteras i marken då de är avsedda för det.
birdcontrol.se tar inte på sig något ansvar vid problem med
fågelskrämmor monterade på andra platser.

Rekommenderad knut till drake
Drakar från birdcontrol.se levereras med 4m
kraftig lina med fästen. Anpassa längden så
att draken inte hänger ner i marken.
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