
Skötselinstruktion för HUNTER PGJ pop-up spridare 

Sektorinställning: 
Alla PGJ-spridare är förinställda på ca 40°. 
1. Vrid spridarhuvudet motsols till det vänstra stoppet. 
2. Vrid sedan spridarhuvudet medsols till det högra stoppet. 

Detta är sektorinställningens fasta sida. Spridarhuvudet 
måste alltid hållas i detta läge vid samtliga 
sektorinställningar 

Öka sektorn: 
1. Sätt i nycklens plastända i justeruttaget (bild1)på spridarens 

topp. 
2. Håll spridarhuvudet vid det högra stoppet och vrid nyckeln 

medsols. (Samtliga inställningar kan göras med mindre än ett 
fullt varv med nycklen.) 

3. Nyckeln stannar när maximal ställs in (360°). Vrid inte över detta 
stopp. 

4. Ställ in sektorn mellan 40°-360°. 

Minska sektorn: 
1. Sätt i nycklens plastända i justeruttaget (bild1)på spridarens topp. 
2. Håll spridarhuvudet vid det högra stoppet och vrid nyckeln motsols. 
3. Nyckeln stannar när maximal ställs in (360°). Vrid inte över detta 

stopp. 
4. Ställ in sektorn mellan 40°-360°. 

Justering av kastlängden 
 

Minska kastlängden: 
1. Sätt in nyckelns insexdel  i strålbrytarskruven (i pilen), skruva skruven 

medsols. Radien kan minskas med 25%. 
2. Önskas ännu kortare kastradie, byt då till ett mindre munstycke. (2.0 

sitter förmonterat). 

Öka kastlängden: 
1. Skruva strålbrytarskruven motsols. 
2. Önskas längre kastradie, byt till ett större munstycke. Detta påverkar 

nederbördsmängden. 

Bild 2 
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Ändring av nederbördsmängden 
 

Öka nederbörden: 
1. Byt ut insatt munstycke till ett större. 
2. Ställ in kastlängden. 

Minska kastlängden: 
1. Byt ut insatt munstycke till ett mindre. 
2. Ställ in kastlängden. 

Installation av munstycke: 
1. Sätt in nyckelns plastände i lyftuttaget på spridartoppen 

och vrid 90°. Dra upp spridaröret. 
2. Använd insexdelen på nyckeln och vrid justerskruven för 

radien motsols så att den inte blockerar 
munstyckshålet. Om ett munstycke redan är installerat, 
kan detta tas ut genom att skruva upp 
strålbrytarskruven och vrida på vattnet eller dra ut med 
tång. 

3. Tryck in önskat munstycke i hålet. OBS! hålet är vinklat 
25°. Lås fast munstycket  med skruven igen. Pilen på 
gummitoppen indikerar munstyckets placering och 
vattenstrålens riktning. 

   
  OBS! Oskadade munstycken är återanvändbara. 

Rengöring av filter: 
1. Skruva loss pop-up spridaren (innanmätet) från 

spridarhuset. 
2. Avlägsna filtret med tång (se bild 2) spola av. 
3. Skruva tillbaka spridaren i sitt hus igen. 

 

Bild 2 
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