INSTELLEN VAN

Hunter PGJ- PGP- PGS- PGH

SPROEIERS

HET AFSTELLEN VAN DE SPROEIHOEK
De sproeikoppen zijn vooraf ingesteld op 180°. De sproeiers kunnen met of zonder waterdruk worden afgesteld. Het is
raadzaam de afstellingen op voorhand grof in te stellen voordat de sproeier wordt geïnstalleerd.
1.
Draai de sproeikop met de palm van de hand tegen de klok in naar het linker stoppunt zodat de rotatiecyclus
wordt voltooid. (Afb. 1)
2.
Draai de sproeikop met de klok mee naar het rechter vaste punt. Dit is het vaste startpunt van de sproeihoek.
De sproeikop moet voor alle afstellingen van de sproeihoek in deze stand worden gehouden.
HET VERGROTEN VAN DE SPROEIHOEK:
1.
Steek het einde van de Hunter-sleutel in de afsteldop (Afb. 2 & 3)
2.
Draai de sleutel met de klok mee, terwijl u de sproeikop bij de rechter vaste hoek houdt. Elke volledige draai
van de sleutel vergroot de sproeihoek met 90°.
3.
Stel iedere sproeihoek af tussen de 40° en 360°.
4.
De sleutel zal ophouden te draaien of er zal een ratelend geluid hoorbaar zijn, wanneer de maximale
sproeihoek (360°) is bereikt.
HET VERKLEINEN VAN DE SPROEIHOEK:
1.
Steek het einde van de Hunter-sleutel in de afsteldop (Afb. 2 & 3)
2.
Draai de sleutel tegen de klok in, terwijl u de sproeikop bij het rechter vaste punt houdt. Elke volledige draai
van de sleutel vergroot de sproeihoek met 90°.
3.
Stel iedere sproeihoek af tussen de 40° en 360°.
4.
De sleutel zal ophouden te draaien of er zal een ratelend geluid hoorbaar zijn, wanneer de maximale
sproeihoek (360°) is bereikt.
HET AFSTELLEN VAN DE STRAAL
Steek het zeskantige einde van de Hunter-sleutel in de stelschroef voor het afstellen van de sproeimond (Afb. 2 & 3).
Draai de schroef met de klok mee (in de richting van de waterstroom) om de straal te verminderen, of tegen de klok in,
om de straal te vergroten.
HET AFSTELLEN VAN DE NEERSLAG HOEVEELHEID
Voor bijzonder natte en/of droge gebieden kan de neerslaghoeveelheid worden aangepast. Vervang simpelweg de
bestaande sproeimond door een grotere of een kleinere sproeimond om de neerslaghoeveelheid te vergroten of te
verkleinen.
NB:
Het is niet nodig de sproeier te demonteren om de afstellingen uit te voeren.
INSTALLATIE VAN DE SPROEIMOND
1.
Steek het sleuteleinde van de Hunter-sleutel in de sproeikop. Trek de sproeier uit het huis omhoog om bij de
sproeimond te kunnen komen.
2.
Draai met behulp van de Hunter-sleutel de stelschroef voor het afstellen van de sproeimond omhoog. Als een
sproeimond al in de sproei-installatie is geïnstalleerd, kan deze worden verwijderd door er even waterdruk op
te zetten, of door met een kabeltang aan een van de sproeimond-'oren' te draaien.
3.
Schuif de gewenste sproeimond in de sproeikop. Let er op dat de dop in een hoek van 25° staat. Zorg er
eveneens voor dat de 'oren' van de sproeimond aan de bovenzijde staan. (Afb. 4). Draai de stelschroef voor
het afstellen van de sproeimond weer naar beneden.
Waterafgifte zie losse tabel
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