Monteringsvejledning - Mågeskræmmer
Indhold – Mågeskræmmer sæt
 Jordspyd på ca. 100 cm
 Mågeskræmmer teleskopstang ca. 120 cm sammenfoldet (4,6,8 eller 10 meter)
 Fugl (brun, sort eller anden bestilt fugl)
 Line til at forbinde fugl med mågeskræmmer teleskopstang
 Stoftaske til Mågeskræmmer
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1. Fold teleskopstangen ud i sin fulde længde.
2. Tag jordspydet og sæt det ca. 30 cm ned i jorden.
3. *Fastgør fugl til line og line til løkken for enden af teleskopstangens øverste led.
(se særskilt monteringsvejledning for fuglen på side 2)

4. Sæt den bredeste og tykkeste diameter af teleskopstangen ned over jordspydet.
Nu er mågeskræmmeren sat op og klar til brug.

Generelle gode råd om brugen af Mågeskræmmere:
 Tag mågeskræmmeren ned i voldsomt vejr (fra kuling – 13-20 m/s). benyt evt stoftasken
 Placér aldrig mågeskræmmeren i nærheden af strømførende ledninger eller kabler.
 Hvis du monterer mågeskræmmer på tag eller gavl svækker du mågeskræmmeren.
 Mågeskræmmeren er beregnet til at være sat ned over jordspyd. Monteres
mågeskræmmeren på anden vis, dækker garantien naturligvis ikke.
 Ved montering på tage og gavle skal det stadig være jordspydet der fastmonteres
og teleskopstangen der sænkes ned over jordspydet.
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*Monteringsvejledning – fugl til mågeskræmmer
Indhold:
 Sort fugl til mågeskræmmer i stærk og kraftig nylon materiale.
 Glasfiberstænger til at montere fugl.
 Stærk line, der skal forbinde fugl med teleskopstang.

Sådan monteres og klargøres fuglen – på under et minut:
1. Pak fuglen ud fra posen den er ankommet i.

4. De to øverste tilbageværende stænger sættes
igennem løkken foroven og ind i hinanden.

2. Placér fuglen som vist på billede 2 og
med stængerne i den viste retning.

5. Fuglen er nu færdigmonteret. Fuglens løkke
fra linen skal nu blot forbindes med
mågeskræmmerens teleskopstang.

3. Kryds de to lodrette stænger, og sæt
dem i hvert sit tilhørende hul på fuglens
vinge.
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