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Montering och injustering
Serie 7000 och 7500

1.

Anslut till ledningssystemet

VARNING: Använd inte gängsmörja!

2.

Fixera i ”upp-läget”

A.

7000 Placera justernyckeln i något av
lockets dragläge som finns vid ändarna av
NELSON-märket. dra tills alla tre munstyckena syns och fixera med plastklammern.

B.

7500 Placera justernyckeln någonstans på
den rostfria plattan under locket och dra
upp tills alla tre munstyckena syns och
fixera med plastklammern.

3.

Lyft på locket
Lossa de två philipsskruvarna i gummi
locket och lyft på detta.

4.

Välj och montera munstycke
Lossa insexskruven till munstyckshålet
är fritt. Skjut in munstycket i hålet och
lås med insexskruven. Kontrollera att
insexskruven är tillräckligt dragen för att
hålla fast munstycket. Bryt inte strålen
men insexskruven om längsta kastlängd
önskas.

5.

Fullcirkelinställning
Vänd svarta sidan upp för fullcirkelbevattning. Ryttarna behöver inte justeras.

Rätt

6.

Sektorinställning

A.

Ta bort sektorbrickan och vrid
spridaren för hand så att munstycket riktas mot mitten av
bevattningsytan.

B.

Sätt tillbaka sektorbrickan med gråa sidan upp.
Justera ryttare till önskad vinkel.
Rätt läge

C.

Fel

Fel läge

Vandalskydd
Om spridaren vrides för hand utanför bevattningsytan kommer
”minnesringen” tillfälligt att hoppa ur sitt läge. Spridaren roterar
därefter tillbaka till den ursprungliga inställingen.
Om ”minnesringen” kommer ur sitt läge under injusteringen tas
sektorbrickan bort. Vrid ringen tills klacken kommer i läge igen.

7.

Kontroll under drift
Kontrollera sektorinställningen. vrid
insexskruven medurs om kastlängden skall
reduceras.

VARNING: Sätt på vattnet sakta för att få ut all
luft i systemet vid första uppstarten. Ta
också bort backventilen på den högst
belägna spridaren i varje avdelning för att
reducera tryckslag av luft.

8.

Ställ tillbaka locket
Sätt tillbaka locket med markeringen mot
munstycket och dra i skruvarna. Dra upp
kolven något med justeringsnyckeln för att
avlägsna plastklammern.

9.

Enkelt underhåll
rengöring av filter och service av spridare
görs genom att lossa överfallsmuttern och
lyfta upp hela spridardelen.
OBS! Locket på spridaren skall inte lossas. Ta
bort filtret genom att dra med en tång i
mittknappen eller sidoklackarna.
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