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Nie ma ¿adnych ustalonych kierunków regulacji sektora w zraszaczu Maxi-Paw.
Pozwala to na maksymaln¹ wszechstronnoœæ w ustawianiu g³owicy na pionowym stojaku
do monta¿u.
Tak, wiêc mo¿na ustawiæ jakikolwiek sektor, zarówno pe³ny jak i wycinek ko³a.
Ustawianie sektora zosta³o omówione w jednym z poni¿szych podrozdzia³ów.

Maxi-Paw oferuje seriê siedmiu zamiennych dysz, zarówno w normalnej, jak i niskiej
konfiguracji k¹tów. Wszystkie dysze s¹ dla Maxi-Paw uniwersalne i zosta³y omówione
w jednym z poni¿szych podrozdzia³ów.

INFORMACJE OGÓLNE

WSKAZÓWKI DOTYCZ¥CE INSTALACJI

Podobnie jak w przypadku innych produktów irygacyjnych, nale¿y je najpierw dok³adnie
op³ukaæ przed rozpoczêciem instalacji. Jest to szczególnie wa¿ne w warunkach
œrodowiskowych gdzie struktura gruntu jest bogata w ma³e kamienie.
Wszystko, co przejdzie przez sito, zostanie równie¿ przepuszczone przez dyszê.
Jednak¿e, bez w³aœciwego op³ukiwania odcinka w pobli¿u mocowania g³owicy,
ma³e kamienie mog¹ utkn¹æ poni¿ej poziomu sita i przeszkadzaæ w jej prawid³owym
funkcjonowaniu.

Plastikowy materia³, u¿ywany do budowy wiêkszoœci zraszaczy, jest nara¿ony na dzia³anie
chemicznych sk³adników wi¹¿¹cych, takich jak np. klej. Dlatego te¿ przy uszczelnianiu
po³¹czeñ nale¿y u¿ywaæ wy³¹cznie taœmy teflonowej.

Aby przestawiæ zraszacz na dzia³anie pe³nozakresowe, nale¿y po prostu przestawiæ
pionowy prze³¹cznik zmiany sektora.

Maxi-Paw jest dostarczany z ³atwo zak³adan¹ przykrywk¹ kielicha, co u³atwia dostêp
do zespo³u wewnêtrznego.

Na œrodku przykrywki znajduje siê okr¹g³y element, który mo¿na ³atwo usun¹æ przy
pomocy ma³ego œrubokrêta. Wyj¹æ go i przechowaæ bezpiecznie do momentu ponownego
monta¿u.

ZDEJMOWANIE PRZYKRYWKI

Pokrywa jest przytrzymywana przez dwa pó³koliste ko³nierze zaciœniête na wewnêtrznej
œrednicy otwarcia pokrywy. Wsun¹æ œrubokrêt pod nasadkê i ustawiæ go w poprzek
górnego brzegu jednego z ko³nierzy przez jeden z czterech otworów w samej pokrywie.
Naprzeæ na ko³nierz, ci¹gn¹c jednoczeœnie za pokrywkê drug¹ rêk¹. Pokrywka otworzy
siê samoczynnie umo¿liwiaj¹c ³atwy dostêp do obszaru kielicha zraszacza.

Opisane wczeœniej narzêdzie mo¿na u¿yæ do usuniêcia zespo³u wewnêtrznego zraszacza
Maxi-Paw, gdy chcemy go op³ukaæ lub dokonaæ serwisu.
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Upewnij siê, ¿e sprê¿yna ramienia zraszacza jest we w³aœciwej pozycji. Dysze czerwona (#6)
i czarna (#7) wymagaj¹ zmiany pozycji „A” do pozycji „B”.
Sprê¿yna musi byæ we w³aœciwej pozycji, aby w³aœciwie wy³¹cza³a zraszacz.

USTAWIANIE SEKTORA

Maxi-Paw jest uniwersaln¹ g³owic¹ umo¿liwiaj¹c¹ dzia³anie pe³nosektorowe
lub sektorowe na jednej g³owicy.

Po zamocowaniu g³owicy, przesun¹æ wieczko, aby dostaæ siê do wewnêtrznego zespo³u
zraszacza. Tkwi¹c poni¿ej dyszy i zespo³u sp³ukiwania ramienia, znajdziemy dwa przyciski
regulacji umocowane poziomo do kielicha. Znajduje siê tu równie¿ mechanizm samoczynnego
wy³¹czania umocowany prostopadle do przycisków regulacji.

Dwie klapki regulacji umo¿liwiaj¹ ustawienie sektora poprzez proste usytuowanie ramion
w ten sposób, ¿eby odwrotnoœæ sektora pojawi³a siê w odpowiednim miejscu.
Ka¿da z klapek ma dwa przyciski. Naciœniêcie jednego z nich umo¿liwia przesuniêcie klapki
w jednym kierunku, drugi przycisk przesunie j¹ w kierunku przeciwnym. Ustawiæ dwie klapki
w wymaganym po³o¿eniu, w³¹czyæ dop³yw wody i wykonaæ ostateczn¹ drobn¹ regulacjê
podczas pracy systemu.

Jeœli oka¿e siê, ¿e zraszacz jest ustawiony na wy³¹czanie po z³ej stronie, po prostu przerzuciæ
ramiê wy³¹czania, przesun¹æ je na inn¹ stronê klawiszy reguluj¹cych i przerzuciæ z powrotem
w dó³, kiedy jesteœmy na dobrej stronie.

Maxi-Paw ma szerok¹ powierzchniê
ko³nierza wokó³ zewnêtrza kielicha.
Obszar ten stanowi barierê dla materia³u,
który wêdruje z powrotem do otworu
w kielichu.
Obszar ko³nierza powinien byæ usytuowany
na najwy¿szym stopniu wysokoœci.

Maxi-Paw mo¿e funkcjonowaæ zarówno ze
spodnim jak i bocznym otworem wlotowym.
Zatyczka musi byæ w przesuniêta do pozycji,
która nie jest u¿ywana.
Otwór spodni umo¿liwia stopniowanie
pozycji od 3/4 " do 1/2" do zastosowania
ze z³¹czkami o wiêkszych rozmiarach.

Nale¿y pamiêtaæ, ¿e w przypadku
zastosowania urz¹dzenia Seal-a-Matic,
musimy u¿yæ otworu spodniego, aby
urz¹dzenie uszczelniaj¹ce funkcjonowa³o
prawid³owo.

Zraszacz Maxi-Paw posiada kilka otworów odp³ywowych. Zapewniaj¹ one ³atwe
ods¹czanie wody, która znajdzie siê w kielichu.

Zraszacze Maxi-Paw dostarczane s¹ wraz ze standardowymi dyszami.
Przy wymianie bie¿¹cej dyszy na inn¹ nale¿y wykonaæ nastêpuj¹ce czynnoœci:

Aby przytrzymaæ wewnêtrzny zespó³ podczas wymiany dyszy mo¿na u¿yæ klucza do Maxi-
Paw RAIN BIRD #42064. Pod¹¿aj¹c za wskazówkami opisanymi poni¿ej w ³atwy sposób
w³o¿ymy narzêdzie, aby przytrzymaæ zespó³ wewnêtrzny podczas pracy nad zraszaczem.

INSTALACJA DYSZ
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Dwa razy ciê¿sze ramiê zablokuje drogê dostêpu do dyszy. Odci¹gn¹æ ramiê z pozycji
spoczynkowej tak, by mo¿na by³o zobaczyæ, gdzie znajduje siê bie¿¹ca dysza.

Przy pomocy kciuka i palca wywieramy nacisk na klapkê dyszy przeciwnie do ruchu wskazówek
zegara. Dysza zostanie usuniêta z zamkniêtej pozycji i mo¿na j¹ ³atwo wyci¹gn¹æ w sytuacji, gdy
dysza jest obrócona o 90°.

Ustawiæ now¹ dyszê w taki sposób, aby obszerna powierzchnia ko³nierza znalaz³a siê na
wierzchu otworu dyszy. Wepchn¹æ dyszê z powrotem do pozycji poprawnego osadzenia.
Przekrêcaæ dyszê w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara do momentu, gdy
us³yszymy klikniêcie, które oznacza, ¿e dysza przesunê³a siê do zamkniêtej pozycji.

Dysze zamienne z niskim k¹tem wyraŸnie ró¿ni¹ siê wygl¹dem od tych, które posiadaj¹ œrubê
regulacji promienia jako integraln¹ czêœæ korpusu.

Niski k¹t Normalny

Œruba regulacji promienia na ka¿dym z zestawów dysz pozwala na redukcjê promienia
do 25%.

Podczas ustawiania dyszy, wa¿ne jest by zanotowaæ po³o¿enie sprê¿yny ramienia
i podregulowaæ sprê¿ynê, jeœli tego wymaga. Standardowy Maxi-Paw wyposa¿ony
jest w sprê¿ynê w pozycji A. Tylko #6, #7, i 7# o niskim k¹cie wymagaj¹ zmiany pozycji
sprê¿yny do pozycji B. Mniejsze naprê¿enie sprê¿yny pozwoli na lepsze wy³¹czanie
zraszacza na tych dyszach o ma³ym przep³ywie.

UMIESZCZANIE SPRÊ¯YNY

Poni¿sza tabela pomo¿e ustaliæ prawid³ow¹
pozycjê sprê¿yny:

Rodzaj
dyszy

Nr dyszy Kolor Pozycja

Normalna

O niskim
k¹cie

06

07

08

10

12

07

10 ¯ó³ty

Czarny

Be¿owy

¯ó³ty

Niebieski

Czarny

Czerwony B

B

A

A

A

B

A
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