PGJ
Ustawianie kąta pracy
(wszystkie zraszacze PG J fabrycznie ustawione są na zakres pracy 40 stopni)
1. Obróć głowicę przeciwnie do kierunku wskazówek zegara w skrajne lewe położenie.
2. Obróć głowicę zgodnie z ruchem wskazówek zegara w skrajne prawe położenie. Położenie jest to jest
niezmienne i pokazuje początek zakresu pracy zraszacza.

Zwiększenie zakresu pracy

Zwiększenie zakresu pracy:
1. Umieść plastikową końcówkę klucza Hunter w gnieździe zwiększania/ zmniejszania zakresu pracy
2. Przekręć głowicę w skrajne prawe położenie. Przytrzymując głowicę ,obróć klucz w prawo (zgodnie z
ruchem wskazówek zegara) w kierunku oznaczonym +.
3. Obrót klucza zostanie zatrzymany w momencie osiągnięcia zakresu pracy wynoszącego 360 stopni. Nie
próbuj dalej przekręcać klucza.
4. Ustaw dowolny zakres pracy w przedziale od 40 do 360 stopni.
Zmniejszenie zakresu pracy:
1. Umieść plastikową końcówkę klucza Hunter w gnieździe zwiększania/ zmniejszania zakresu pracy
2. Przekręć głowicę w skrajne prawe położenie. Przytrzymując głowicę obróć klucz w lewo (przeciwnie do
ruchu wskazówek zegara) w kierunku oznaczonym znakiem '-'
3. Obróć klucza zostanie zatrzymany w momencie osiągnięcia zakresu pracy wynoszącego 40 stopni. Nie
próbuj dalej przekręcać klucza.
4. Ustaw dowolny zakres pracy w przedziale od 40 do 360 stopni.

Regulacja zasięgu
Zmniejszenie zasięgu pracy:
1. Używając końcówki stalowej klucza Hunter obróć śrubę mocującą dyszę zgodnie z ruchem wskazówek zegara w
światło otworu dyszy. W ten sposób można zmniejszyć zasięg o 25%.
2. Jeżeli niezbędne jest osiągnięcie jeszcze mniejszego zasięgu zmień dyszę na mniejszą.
Zwiększenie zasięgu pracy:
1. Używając końcówki stalowej klucza Hunter wykręć śrubę mocującą dyszę (przeciwnie do ruchu wskazówek zegara).
2. Płaskimi szczypcami wyciągnij dyszę wstaw w jej miejsce większą. Następnie wkręć śrubę regulacji zasięgu tak by
śruba była ustawiona pomiędzy "uszami" dyszy

Ustawianie wielkości opadu
Zwiększenie opadu:
1. Zdemontuj dyszę.
2. Zamień dyszę na większą
3. Ustaw zakres pracy
Zmniejszenie opadu:
1. Zdemontuj dyszę.
2. Zamień dyszę na mniejsza
3. Ustaw zakres pracy
Uwaga. Dysze, które nie są zniszczone mogą zostać ponownie zamontowane.

Instalacja dyszy
1. Włóż plastikowy klucz Hunter umożliwiaj ący wysunięcie głowicy, obróć klucz o 90 stopni i wysuń głowicę
do góry.

2. Wykręć śrubę blokującą dyszę. Następnie płaskimi szczypcami zdemontuj dyszę.

3. Zainstaluj nową dyszę i wkręć śrubę blokującą dyszę. Pamiętaj, że kąt montażu dyszy wynosi 25 stopni.
Strzałka umieszczona na gumowym kapslu ochronnym wskazuje miejsce zamontowanej dyszy.

Wyjmowanie filtra do czyszczenia
Właściwa wysokość montażu zraszacza.

Uwaga: wszystkie wielkości opadu są obliczone dla zakresu pracy wynoszącego 180 stopni. Przy zakresie pracy 360
stopni opad należy podzielić przez 2.
Dane przedstawione w tabeli podają wielkość opadu przy bezwietrznej pogodzie. Zasięg może być zredukowany o 25%.
Wartości optymalne zaznaczono wytłuszczonym drukiem.

