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BEKIJK OOKEENS ONZEANDEREPRODUCTEN!

Garantie:
Op dit product heeft u garantie op fabrieksfouten en is ontworpen om 
effectief te zijn in normale weersomstandigheden, als er harde wind 
en windvlagen worden voorspeld moet de vlieger neergehaald worden 
om schade te voorkomen. (Boven windkracht 4 bft. altijd neerhalen)
(Levensduur vlieger minimaal 3 maanden, levensduur paal minimaal 12 
maanden, bij normale weersomstandigheden)

Waarschuwing:
- Plaats niet dichtbij elektriciteitsdraden en bomen
- Als vlieger in elektriciteitsdraden verstrikt raakt, probeer hem daar niet 
  zelf uit te halen.
- Plaats niet vlakbij wegen en treinrails. 

Terror Hawk, Terror Kite & Black Hawk Kite 
zijn een gedeelte van het assortiment van www.vogelverschrikker.nl

Montage en gebruikers 
instructies voor
 

BLACK HAWK KITE
TERROR HAWK 
TERROR KITE 

Voor optimale 

bescherming 

bevelen wij 

verschillende vliegers

 /artikelen aan!

CROP GARDCROP GARD



Grondanker: Grondanker
steekt 60cm. uit bij de
7 meter paal, en 95cm.
bij de 10 meter paal.

Ondersteunende schijf
(Indien in verpakking)
Past rond het grondanker.

60cm

50cm

Maak het touw zo lang dat 
de vlieger minimaal 
2 meter boven het 
gewas hangt.

Zet paal met de 
wind mee! 

Wartel

Wartel
halverwege
(indien aanwezig)Sleutelring

en wartel

Aanbevolen knopen

WINDRICHTING

min. 2m
BOVEN GEWAS

15 cm touw

MONTAGE EN GEBRUIKERS INSTRUCTIES 
VOOR TERROR KITE, TERROR HAWK 
EN BLACK HAWK KITE

Glasfiber paal: trek elke sectie 
en draai om vast te zetten, 
Doe tape rond verbindingen 
van 10 meter paal!

Indien aluminium paal 
aanwezig, zie gebruiks-
aanwijzing aluminium 
paal

Controleer alle knopen
van het touw voordat
u hem laat vliegen!

Leg bij monteren de vlieger
met gezicht naar beneden

Aanbevolen 
knoop

Verbind vleugelpennen
aan elkaar nadat u hen
door de lus heeft gehaald

Staartpennen in de holte

Staartpennen
gekruist bij alle
Hawk modellen

Bedoeld voor
Black Hawk Kite
/ Hawk Kite

Bedoeld voor
Terror Hawk

Bedoeld voor
Terror Kite

Black Hawk Kite

Bedoeld voor
Terror Hawk

Gladde ring

(indien aanwezig)

Sleutelring

(Lus door wartel halen)

Bij touw monteren altijd 
bij de vlieger beginnen

Hoe de juiste knoop te leggen:


