
Instrukcja obsługi zraszaczy rotacyjnych

Instalacja dyszy przed montażem zraszacza w ziemi.

1   Rozkręć zraszacz.  

2   Wyjmij zraszacz z obudowy.
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Umieść zraszacz na płaskiej powierzchni 
i dociśnij sprężynę za pomocą nakrętki. 

 

4  Załóż kołnierz regulacyjny.

 

5 Włóż wybraną dyszę do otworu 
w zraszaczu. 

6 kluczem montażowym w punkcie 
oznaczonym strzałką. Obracając śrubę 
zgodnie ze wskazówkami zegara zablokuj 
dysz?

 

 

 

Uwaga: Nadmierne dokręcenie śruby 
może być przyczyną wypchnięcia dyszy.
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Instalacja dyszy po montażu zraszacza w ziemi.

1   Włóż klucz w otwór w górnej części 
obudowy i obróć o  90 °.  

2   Pociągnij, aby wyciągnąć głowicę 
zraszacza.

  

.
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Załóż kołnierz regulacyjny. 

.4  Zamontuj dyszę zgodnie z krokami 5 i 6.

 

Regulacja kąta nawadniania

1. Przy pomocy klucza wyciągnij głowicę 
zraszacza z obudowy.

 

2.
 

Przytrzymaj żebrowany pierścień lub załóż 
kołnierz regulacyjny.

 
-

3. Ustaw żądany kąt obrotu 40 ° - 360 ° 
obracając głowicę względem 
unieruchomionego pierścienia.

 

4. Ustawiony kąt wskazuje znacznik znajdujący się po przeciwnej stronie
 niż dysza.  Na pierścieniu znajdują się znaczniki: 90 ° 180 ° 270 ° 360 °

 

5.  Ważne:  Opłucz zraszacz przed wpuszczeniem głowicy do obudowy. 
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Miejsce produkcji: USA
Dystrybucja w Polsce: Budmech WT Sp. J.



Instrukcja regulacji zraszaczy rotacyjnych

Miejsce produkcji: USA
Dystrybucja w Polsce: Budmech WT Sp. J.

Instrukcja regulacji zraszaczy rotacyjnych 
T1, T3, T35, CT70

Konstrukcja zraszaczy Weathermatic T1, T3, T35 oraz CT70  pozwala
 na regulację kata nawadniania bez użycia narzędzi. Najprościej 
zmienić rozmiar łuku podczas pracy zraszacza. Stań za wynurzonym 
zraszaczem, który chcesz wyregulować i chwyć za karbowany 
pierścień tak aby unieruchomić głowicę zraszacza. Trzymając 
pierścień obróć głowicę zraszacza za gumowy kapsel ochronny 
zgodnie ze strzałkami (+) aby powiększyć łuk, (-) aby zmniejszyć łuk 
nawadniania. 

Po ustawieniu kąta nawadniania puść pierścień i ustaw linię startu 
zraszacza.  Obróć głowicę zraszacza do momentu usłyszenia 
wyraźnych „kliknięć”. Linię startu wyznacza strzałka na gumowej 
pokrywie zraszacza. Ruch głowicy rozpocznie się w kierunku przeciw

-

nym od kierunku obrotu regulacyjnego. Linię startu można ustawić na 
zraszaczu w stanie spoczynku. Śruba mocująca dyszę w zraszaczu 
może zostać użyta do regulacji zasięgu i rozbicia strumienia. Dysze 
dostarczane ze zraszaczami mają specjalnie dobrane kształty i 
przekroje aby zapewnić możliwe najrównomierniejsze pokrycie 
nawadnianego obszaru. Zastosowanie śruby do rozbicia strumienia 
spowoduje zmniejszenie równomierności opadu. 

UWAGA: Zbyt głębokie wkręcenie śruby może doprowadzić do 
wypchnięcia dyszy przez strumień wody. Zwykle kilka obrotów 
wystarcza do dostatecznego rozbicia strumienia. W przeciwnym 
wypadku wymień dyszę na mniejszą. 


