Montage och skötselinstruktion för HUNTER PGP/PGS/PGH

Installation
PGP pop-up spridare ska monteras jämns med marken (Fig.1).

Sektorinställning
Justerbara spridare är förinställda på ca 180°. Spridarna kan ställas
in med vatten på eller avstängt. Vi rekommenderar att
förinställningen görs före installation, Man behöver ej ta isär
spridarna.
1. Vrid spridarhuvudet motsols med handflatan till det vänstra
stoppet (Fig.2).
2. Vrid därefter spridarhuvudet medsols till det högra stoppet.
Detta är sektorinställningens fasta sida och ändras inte.
Större sektor
1. Sätt in nycklen (plaständen) i justeruttaget, (Fig 3 och 4).
2. Håll spridarhuvudet vid det högra stoppet och vrid nycklen
medsols. Varje helvarv ökar sektorinställningen med 90°.
3. Ställ spridaren på önskad bevattningsbild mellan 40°-360°,
(Fig 5).
4. När nycklen ej går att vrida längre eller om ett “spärrljud” hörs
är inställningen på min = 360°.

Mindre sektor
1. Sätt in nycklen (plaständen) i justeruttaget (Fig 3 och 4).
2. Håll spridarhuvudet vid det högra stoppet och vrid nycklen
motsols. Varje helvarv minskar sektorn med 90°.
3. Ställ spridaren på önskad bevattningsbild mellan 40°-360°,
(Fig 5).
4. När nycklen ej går att vrida längre eller om ett “spärrljud” hörs
är inställningen på min = 40°.
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Radie/Kastlängd
Sätt in nycklens insexdel i uttaget för inställning av radien
(Fig. 3). Vrid skruven medsols ner i strålen för att minska
kastlängden eller motsols för att öka radien. Radien kan
reduceras med 25%, vrid inte mer än fem varv då kan
skruven hoppa bort.
Justering av nederbördsmängd
Vid för våta/torra områden kan man justera
nederbördsmängden genom att byta munstycke i spridaren.
1. Sätt in nycklens plastdel i lyftuttaget och vrid 90°. Dra
upp spridarröret för att frigöra hålet för munstycket
(Fig.8).
2. Använd nycklens insexdel och vrid justerskruven för
radien (Fig 6) motsols så att den ej blockerar hålet. Om
ett munstycke redan är installerat, kan detta tas ut
genom att koppla på vattnet eller med hjälp av en tång.
3. Tryck in önskat munstycke i hålet (Fig.7) som är vinklat
25°. Munstycket ska sättas in så att dess “öron” är
riktade uppåt. Skruven för radien ska komma mellan
“öronen”. Spärra munstycket med skruven för radien.
Pilen på spridarhuvudet indikerar munstyckets läge och
vattenstrålens riktning.
Korrigering av den högra sidans sektorinställning
Om en sektorinställning kommer fel så korrigeras detta enklast
till att ta upp innanmätet ur spridarhuset. Skruvar först bort
husmuttern. Ta upp innanmätet och vrid det så att
spridarhuvudets högra sektorinställning kommer i rätt läge
(Fig.9). Därefter kan sektorinställningen åter göras så att det
vänstra stoppet kommer i rätt läge.
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