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Zraszac ylko jeden z wielu produktów firmy HUNTER.

W naszej ofercie znajdziecie Pañstwo :
zraszacze, sterowniki, zawory, urz¹dzenia do mikronawadniania i wiele innych.
Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej

ze to tPGP-ATR

elementy systemu nawadniaj¹cego

www.bonita.com.pl
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Producent:

1940 Diamond St. San Marcos
92078, California, USA
Tel.: 001 800-733-2823
Fax: 001 760-471-9626

Oficjalny Importer i Dystrybutor w Polsce:

Stary Rynek 76
61-772 Poznañ
Tel. 0-61/ 852 32 84
Fax 0-61/ 853 18 02
e-mail: office@bonita.com.pl

http://www.bonita.com.plinternet:

Produkty firmy posiadaj¹ Certyfikat ISO 9001:2000 oraz Aprobatê Techniczn¹,
która dopuszcza powy¿sze produkty do obrotu i ogólnego stosowania na rynku polskim.

Hunter
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Instalacja Jednostki PGP-ATR

Wyj¹æ Zespó³ Wewnêtrzny Zraszacza

Instalacja Nowego Zespo³u Wewnêtrznego PGP-ATR

Wyrównywanie Prawego (Sta³ego) Ramienia Sektora Pracy

Regulacja Sektora

1. Podwa¿yæ wieczko zraszacza znajduj¹cego siê w gruncie, aby uzyskaæ dostêp do wnêtrza.
2. Przy u¿yciu specjalnego klucza do wyci¹gania zespo³u wewnêtrznego (dostêpny

u lokalnego dystrybutora), w³o¿yæ du¿¹ szeœciok¹tn¹ koñcówkê klucza do obudowy
zraszacza trzymaj¹c mechanizm wynurzalny pionowo. Szeœciok¹tna koñcówka klucza
bêdzie pasowaæ do du¿ej szeœciok¹tnej nakrêtki na wierzchu obudowy.
Uwaga: Je¿eli nakrêtka szeœciok¹tna jest niewidoczna na dnie obudowy mog¹
znajdowaæ siê zanieczyszczenia.

3. Obróciæ klucz w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara na nakrêtce
szeœciok¹tnej, aby wyj¹æ zespó³ wewnêtrzny zraszacza.

1. Oczyœciæ obszar g³owicy, aby mozna by³o ³atwo dokonaæ monta¿u nowych czêœci. Upewniæ
siê, ¿e uszczelka o-ring na gwintowanym koñcu zespo³u ATR jest na swoim miejscu.

2. Wkrêciæ ca³y korpus ATR / zespó³ czêœci wynurzalnej w istniej¹c¹ obudowê zraszacza.
Upewniæ siê, zespó³ jest dokrêcony rêcznie wystarczaj¹co, aby uszczelka o-ring by³a
prawid³owo osadzona w istniej¹cej obudowie. W tym momencie najwygodniej jest
wyrównaæ prawe sta³e ramiê sektora pracy dla po¿¹danego wzoru nawadniania zraszacza.

Jeœli prawe ramiê sektora nie jest w³aœciwie wyrównane, rezultatem mo¿e byæ mokry chodnik
i suche fragmenty trawnika. Prawe ramiê sektora mo¿na ³atwo wyrównaæ.
Uwaga: Nie trzeba wykopywaæ ca³ego zraszacza, aby wyrównaæ prawe ramiê sektora.
Aby wyrównaæ prawe ustalone ramiê sektora zraszacza nale¿y tylko odkrêciæ pokrywê
zraszacza w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara i wyj¹æ tylko ATR.
Po wyjêciu zespo³u nale¿y obróciæ wie¿yczkê dysz do prawej skrajnej pozycji. Wkrêciæ
z powrotem zespó³ wewnêtrzny w obudowê z wie¿yczk¹ dysz wyrównan¹ do prawej strony
obszaru, który chcemy nawadniaæ. (Aby zakoñczyæ regulacjê zworu nawadniania nale¿y
wykonaæ poni¿sze etapy ustawiania sektora).
Zainstalowaæ przykrywê ATR, aby zakoñczyæ proces monta¿u.

G³owica jest ustawiona fabrycznie na oko³o 180°.
1. Przy u¿yciu wnêtrza d³oni obróciæ wie¿yczkê dyszy przeciwnie do ruchu wskazówek

zegara do pozycji lewej blokady, aby zakoñczyæ przerwany cykl rotacji (Rys. 2).
2. Obróciæ wie¿yczkê dyszy w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara do pozycji

prawej blokady. W tym momencie zosta³a osi¹gniêta ustawiona pozycja sektora.
Nastêpnie nale¿y trzymaæ wie¿yczkê dyszy w tej pozycji, aby dokonaæ regulacji sektora.
Prawa pozycja blokady nie ulegnie zmianie.

1. W³o¿yæ koñcówkê plastikowego klucza Hunter do gniazda regulacji (Rys. 3 i 4).
2. Trzymaj¹c wie¿yczkê dysz w pozycji prawej blokady przekrêciæ klucz w prawo.

Ka¿dy pe³en obrót 360° spowoduje zwiêkszenie sektora o 90°.
3. Ustawiæ po¿¹dany sektor z zakresie miêdzy 40° a 360° (Rys. 5).
4. Klucz mo¿na obracaæ do momentu, gdy us³yszymy odg³os zapadki, co oznacza, ¿e zosta³a

osi¹gniêta maksymalna wielkoœæ sektora, czyli 360° (pe³en zakres).
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Zmniejszanie Sektora:

Zasiêg / D³ugoœæ Rozrzutu

Regulacja Dawki Polewowej

Instalacja Dyszy

1. W³o¿yæ koñcówkê plastikowego klucza Hunter do gniazda regulacji (Rys. 3 i 4).
2. Trzymaj¹c wie¿yczkê dysz w pozycji prawej blokady przekrêciæ klucz w prawo. Ka¿dy pe³en obrót 360° spowoduje

zwiêkszenie sektora o 90°.
3. Ustawiæ po¿¹dany sektor z zakresie miêdzy 40° a 360° (Rys. 5).
4. Klucz mo¿na obracaæ do momentu, gdy us³yszymy odg³os zapadki, co oznacza, ¿e zosta³a osi¹gniêta minimalna

wielkoœæ sektora, czyli 40°.

Przy pomocy szeœciok¹tnej stalowej koñcówki klucza Hunter obróciæ œrubê regulacji zasiêgu
(Rys. 6) zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby zmniejszyæ zasiêg i w kierunku przeciwnym,
aby go zwiêkszyæ. Zasiêg mo¿e byæ zmniejszony do 25%. Uwaga: Przy zmniejszaniu zasiêgu
nie nale¿y przekrêcaæ œruby wiêcej ni¿ 5 pe³nych obrotów, co mo¿e spowodowaæ jej ukrêcenie.

W przypadku obszarów nadmiernie wilgotnych lub bardzo suchych mo¿na dokonaæ wymiany
dyszy w zraszaczu, aby zwiêkszyæ lub zmniejszyæ dawkê polewow¹.
Dla obszarów suchych nale¿y u¿yæ wiêkszej dyszy, natomiast dla nadmiernie wilgotnych, mniejszy rozmiar dyszy.

1. W³o¿yæ plastikow¹ koñcówkê klucza Hunter do gniazda do podnoszenia na zraszaczu i przekrêciæ o 90°. Podci¹gn¹æ
czêœæ wynurzaln¹ do góry, aby uzyskaæ dostêp do gniazda dyszy (Rys. 8).

2. Przy u¿yciu szeœciok¹tnej koñcówki klucza Hunter przekrêciæ œrubê regulacji zasiêgu (Rys. 6) w kierunku przeciwnym
do ruchu wskazówek zegara, aby mieæ pewnoœæ, ¿e nic nie blokuje otworu wlotowego gniazda dyszy. Je¿eli dysza jest
ju¿ zainstalowana, mo¿na j¹ wyj¹æ cofaj¹c œrubê regulacji i w³¹czaj¹c wodê lub poci¹gaj¹c za s³upek do wyci¹gania
dyszy przy pomocy pary szczypiec z ostrymi koñcówkami.

3. W³o¿yæ wybran¹ dyszê do gniazda dyszy (Rys.8). Gniazdo jest nachylone pod k¹tem 25°. Nastêpnie zacisn¹æ œrubê
regulacji zasiêgu. Trójk¹t znajduj¹cy siê na gumowej pokrywie pokazuje po³o¿enie dyszy i kierunek przep³ywu wody,
gdy g³owica zraszacza jest schowana.
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