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D�ležité tipy pro obsluhu a údržbu 
 

• Pe�liv� propláchn�te celý trubní systém p�ed instalací post�ikova�e na kloubovou 
p�ípojku (Swing – Joint). P�edejdete tak problém�m s ne�istotami p�i provozu 
systému.  

• Pro t�sn�ní závitových spoj�  používejte teflonovou  pásku (2-5 závit� v závislosti na 
tlouš�ce pásky). Nepoužívejte lepidla, ani jiný t�snící materiál.  

• Našroubujte post�ikova� na kloubovou p�ípojku, pe�liv� dotáhn�te post�ikova� rukou 
a ujist�te se, že horní plocha post�ikova�e je v úrovni terénu.  

• Rain Bird nedoporu�uje používání kovových armatur na Eagle post�ikova�e. P�i 
použití kovových armatur dotahujte pouze ru�n�. 

• Výse�ové post�ikova�e: zjist�te pevn� nastavenou levou stranu výse�e otá�ením 
oto�né �ásti výsuvníku proti  sm�ru hodinových ru�i�ek. U model� E1100/1150 
pravou stranu výse�e.  

• V úrovni terénu mohou být rotory Eagle instalovány v kterémkoliv p�dním druhu. 
• U model� s vestav�ným elektroventilem: P�i vým�n� p�íslušenství a sou�ástí 

solenoidu a p�i manipulaci s membránovým filtrem  v�nujte zvýšenou pozornost v��i 
zanesení systému ne�istotami.     
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Pot�ebné nástroje pro obsluhu a údržbu  
 
Abyste mohli snadno provád�t údržbu post�ikova�� �ady EAGLE, budete pot�ebovat tyto 
nástroje.  
 

1. K�ížový šroubovák 
 
 
2. Plochý šroubovák 
 
 
 
3. Klešt� SRP – slouží k vyjímání  pojistných kroužk� 

z membránového ventilu 

Eagle 900/950 – model SRP  
 
Eagle 700/750, 500/550 – model SRP  - 700 
 

 
4. Klí� p�epína�e pro ovládání a údržbu model� s vestav�ným 

elektroventilem 
EAGLE 900/950, /700/750, /500/550 - model EGL – SVK 
Pouze pro ovládání - model:  DR-SVK-7 
      DR-SVK-18 
 

 
5. Nástroj pro vytažení trysky – pro vytažení hlavy výsuvníku 

za sucha  
Pouze pro modely Eagle 1100/1150 
 

 
6. Nástroj pro instalaci membránového ventilu a spodních 

pojistných kroužk�  
Eagle 900/950 – model VTDR 
Eagle 700/750, 500/550 – model VT-700 
 

 
7. Pouzdro pro montáž sedla a filtru ventilu pro všechny 

modely Eagle   s vestav�ným elektromagnetickým ventilem 
Model IS – TSRS 

 
 
8. 3/8“ nástr�ný klí� & nástavec 

Minimáln� 25,4 cm dlouhý nástavec pro Eagle 700/500. 
Minimáln� 30,5 cm dlouhý nástavec pro Eagle 900. 
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�ez post�ikova�em Eagle 700 

Tryska Dual Spreader 
Vestav�ný šroub regulace 

dost�iku 

Prostor pro trysku 

Uzav�ená konstrukce pouzdra 
Hlavní tryska 

Vnit�ní �ást 
post�ikova�e 

Vodící 
ložisko 

Vratná pružina 

Motor 

Turbina 
Stator 

Filtr 

Svrchu se�izovatelný 
regulátor tlaku PRS 

Ventil 

Cívka 

Dvojitý zajiš�ovací 
kroužek 

Ventil 

Spodní filtr dosažitelný 
svrchu post�ikova�e 

Závit filtru 

P�ipojovací závit 
post�ikova�e 
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NASTAVENÍ VÝSE�E 
 
Pot�ebné nástroje: Plochý šroubovák 
 

 
1. U všech výse�ových post�ikova�� EAGLE 550, 750 a 

950 je LEVÁ strana výse�e pevn� nastavenou stranou.  
POZNÁMKA: U výse�ových post�ikova�� série EAGLE 
1100/1150 je PRAVÁ strana výse�e pevn� nastavenou 
stranou. Pevn� nastavenou stranu je nutno osadit do 
správného sm�ru vyjmutím vnit�ní �ásti post�ikova�e a 
osazením zp�t v požadovaném sm�ru. 
 

 
2. U post�ikova�� série 550, 750 a 950 je PRAVÁ strana 

výse�e plynule nastavitelná. Post�ikova� je dodáván 
z výroby nastaven na cca 180°  od pevné strany výse�e.  
POZNÁMKA: U výse�ových post�ikova�� série EAGLE 
1100/1150 je nastavitelná LEVÁ strana výse�e. 
 

 
3. Nejlepším postupem je manuáln� post�ikova� spustit 

(p�epína� do polohy ON u modelu E, nebo spustit ventil u 
model� S a B), abyste bezpe�n� zjistili polohu stran 
výse�e. Pro urychlení nastavování je možno pohyblivou 
�ástí výsuvníku POMALU otá�et stejným sm�rem jakým 
se tryska pohybuje. Po zjišt�ní polohy doraz� výse�e 
oto�te opatrn� trysku do polohy levého �i pravého dorazu 
– ne proti pohybu post�ikova�e. Vždy pootá�íme od 
dorazu k dorazu. Poté post�ikova� vypn�te.  

 
 
4. Pomocí plochého šroubováku poto�te šroubkem pro 

nastavení výse�e v horní ploše výsuvníku. Pootá�ením 
šroubku proti sm�ru hodinových ru�i�ek výse� 
zv�tšujeme, ve sm�ru hodinových ru�i�ek výse� naopak 
zmenšujeme. Jedna celá oto�ka šroubku p�edstavuje cca 
20° zm�ny výse�e.  
POZNÁMKA:  U výse�ových post�ikova�� série 
1100/1150 se výse� nastavuje opa�n� než u všech 
ostatních model� post�ikova�� série EAGLE (tzn. ve 
sm�ru hodinových ru�i�ek výse� zv�tšujeme, proti 
sm�ru hodinových ru�i�ek výse� zmenšujeme). Výse�e 
post�ikova�� se dají nastavit v rozmezí 15°-360°. 
Symbolicky nazna�eno na post�ikova�i šipkami.   
 
Spus�te post�ikova� a ov��te nastavení výse�e. Pokud je to nutné, zopakujte kroky  
1-4. Také je možno vyjmout pohonnou jednotku z pouzdra post�ikova�e a velikost 
výse�e nastavit mimo pouzdro. Poté instalujte pohonnou jednotku zp�t do pouzdra. 
Zkontrolujte v provozu.  
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NASTAVENÍ REGULÁTORU TLAKU 
 
Pouze pro modely E- s vestav�ným 
elektroventilem 
Pot�ebné nástroje: Plochý šroubovák 
 
Nastavení výstupního tlaku z trysky 
post�ikova�e vyžaduje regulaci 
pomocí malého šroubku umíst�ného 
na horní ploše post�ikova�e.  
 
Otá�ením šroubku ve sm�ru 
hodinových ru�i�ek výstupní tlak 
zvyšujete, proti sm�ru hodinových 
ru�i�ek tlak ubíráte. Jedna celá oto�ka 
p�edstavuje p�ibližn� 0,7 bar�.  
 
Barva p�epína�e symbolizuje 
p�ednastavený výstupní tlak.  
Modrá barva – 4,8 bar� 
Bílá barva – 5,5 bar� 
�ervená barva – 6,9 bar� 
Oranžová barva – 8,3 bar� (pouze modely 1100/1150) 

 
 

MANUÁLNÍ OVLÁDÁNÍ 
 
Pouze pro modely E – s vestav�ným 
elektroventilem 
Pot�ebné nástroje: EGL – SVK 
         DR – SVK – 7  
         DR – SVK – 18 
 
Pro manuální spušt�ní p�epn�te 
p�epína� na vrchní ploše do 
požadované polohy. 
 
P�epína� má t�i polohy:  
 
Ve sm�ru hodinových ru�i�ek ON – 
manuáln� zapnuto 
 
St�ed OFF – manuáln� vypnuto 
 
Proti sm�ru hodinových ru�i�ek AUTO – post�ikova� je možno spustit pouze el. 
ovládanou jednotkou 
 
D�LEŽITÉ: Zjist�te levou zarážku výse�e. Postavte se nalevo od ní, abyste nestáli v cest� 
proudu vody. Post�ikova� se b�hem  vysouvání a zasouvání proplachuje. Proto poodstupte. 
Po ukon�ení manuálního provozu nezapome�te p�epnout  do polohy AUTO.  
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VYJÍMÁNÍ POHONNÉ JEDNOTKY 
 
D�LEŽITÉ: Ujist�te se, že v pr�b�hu vyjímání nebude post�ikova� spušt�n automaticky. U 
elektrických model� p�epn�te p�epína� do polohy OFF, jak bylo popsáno výše. U model� se 
SAM ventilem uzav�ete manuální ventil sekce. P�ed vyjímáním pohonné jednotky vždy 
dotáhn�te šrouby uchycující pouzdro trysky na 
výsuvníku.  
 
Pot�ebné nástroje: Plochý šroubovák 
 

1. Sou�astn� tla�te na st�ed pohonné jednotky a 
plochým šroubovákem p�itom odstra�te kryt 
vrchního pojistného kroužku.  

 
 
 
 
 
2. Zasu�te plochý šroubovák do drážky vodícího 

kruhu výsuvníku a opatrn� pohonnou jednotku 
vypa�te ven z pouzdra.  

 
 

 
 
 

3. Pohonnou jednotku  vyjm�te ven z pouzdra.  
 
 
 
 
 
 
 
POZNÁMKA:  pro E 900/950 
U starších model� E 900/950 m�že p�i vyjímání dojít k vypadnutí t�snícího U – profilu 
(�ervený nebo �erný) dovnit� pouzdra. T�sn�ní z pouzdra jednoduše vyjm�te.  
 
     pro E 700/750 
Zkontrolujte O – kroužek, zda není vytahaný, nebo p�ekroucen. O – kroužek nechte na slunci 
vyschnout (v�tšinou se vrátí do p�vodního stavu) a znova instalujte, pop�. kroužek vym��te.    
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MONTÁŽ POHONNÉ JEDNOTKY 
 
 
 

1. Výse�ový model – Zjist�te polohu levého dorazu 
pooto�ením oto�né �ásti výsuvníku sm�rem 
doleva/doprava (ve sm�ru pohybu trysky, ne p�es 
odpor), až uslyšíte cvaknutí, poté v druhém 
sm�ru až pohon op�t cvakne. Vlevo je poloha 
levého dorazu. Symbol šipky umíst�ný na vršku 
pohonné jednotky  koresponduje s polohou hlavní 
trysky.  

 
Polohu šipky porovnejte s levým okrajem travnaté 
plochy. Nastavte velikost výse�e.  
 

U výse�ových post�ikova�� série EAGLE 1100/1150 
je PRAVÁ strana výse�e pevn� nastavenou stranou. 
 
 
 
2. Zasu�te pohonnou jednotku zpátky do pouzdra. 

Ujist�te se, že pohonná jednotka v pouzdru 
„sedí“.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
3. Umíst�te kryt vrchního pojistného kroužku tak, 

aby širší mezera krytu korespondovala s okem na 
pojistném kroužku. Postupn� zatla�ujte kryt do 
pouzdra (za�n�te u oka kroužku), až zcela zasko�í 
do zajišt�né polohy. Ujist�te se, že kryt je ve 
správné pozici.  

 
 
 
 
 
 
 
 

Plnokruhový model – Instalace pohonné jednotky plnokruhových model� je zcela totožná 
s výse�ovými modely krom� všech úkon� spojených s nastavováním výse�e.  
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VÝM�NA TRYSKY 
 
D�LEŽITÉ: Ujist�te se, že v pr�b�hu trysky nebude post�ikova� spušt�n automaticky. U 
elektrických model� p�epn�te p�epína� do  polohy OFF, jak bylo popsáno výše. U model� se 
SAM ventilem uzav�ete manuální ventil sekce.  
 
Pot�ebné nástroje: Plochý šroubovák 
        K�ížový šroubovák 
        Nástroj pro vytažení trysky ( u model� EAGLE 1100/1150) 
 
 

1. Pomocí k�ížového šroubováku povolte 
dva k�ížové šrouby v krytu pouzdra 
trysky.  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
2. Vyjm�te oba šrouby a kryt pouzdra 

trysky. Pozor na t�snící O – kroužky 
šroub�. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
3. Pomocí plochého šroubováku opatrn� 

vypa�te pouzdro trysky z pouzdra 
post�ikova�e. Poté z pouzdra trysky 
vyjm�te starou trysku.  
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4. Zamá�kn�te novou trysku do pouzdra 
trysky a ujist�te se, že povrch �elní �ásti 
trysky lícuje s povrchem pouzdra trysky.  

 
Pro t�sn�ní trysky je nezbytný O – 
kroužek pro následující trysky:  
Všechny trysky u model� 700/750/950 
Trysky �. 20, 26, 28, 30, 32 a všechny 
trysky high performance u modelu 900.  
 

 
 
D�LEŽITÉ: Pokud tryska v pouzd�e není správn� osazena, dojde k podstatnému zhoršení 
výkonových parametr� post�ikova�e a ztrát� kvalitní distribuce.  
 
POZNÁMKA: P�i  zm�n� trysky bude možná nutné rovn�ž vym�nit, resp. p�epnout stator 
(modely EAGLE 1100/1150).  

 
 

VÝM�NA STATORU 
 
D�LEŽITÉ:  Ujist�te se, že v pr�b�hu vým�ny trysky nebude post�ikova� spušt�n 
automaticky. U elektrických model� p�epn�te p�epína� do polohy OFF jak bylo popsáno. U 
model� se SAM ventilem uzav�ete manuální ventil sekce.  
 
Pot�ebné nástroje: plochý šroubovák 
 
POZNÁMKA: Vým�n� statoru p�edchází vyjmutí pohonné jednotky, jak už bylo popsáno 
d�íve. Funkcí statoru je zajiš�ovat konstantní rychlost rotace post�ikova�e. P�i vým�n� 
statoru se vždy ujist�te, že jste instalovali všechny �ásti, které jsou sou�ástí soupravy nové 
trysky.  

 
 
 
 
 

1. U model� EAGLE 550, 750 a 950 
plochým šroubovákem odpa�te stator a  
filtr z t�la pohonné jednotky.  

 
 
 
 
 
POZNÁMKA: U model� EAGLE 1100/1150 opatrn� odšroubujte filtr pomocí �ty� výstupk� 
na spodku filtru (proti sm�ru hodinových ru�i�ek).  
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2. Nahra�te p�vodní stator novým. 
St�edovou klapku statoru nastavte do 
požadované polohy. Velikost statoru a 
polohu klapky zjist�te z návodu 
dodávaného s tryskou. Nacvakn�te stator 
na filtr a celý komplet p�ipevn�te na 
pohonnou jednotku.  

 
 
 
 
NASTAVENÍ STATORU 
 
POZNÁMKA: pouze modely EAGLE 1100/1150 
 
U model� EAGLE 1100/1150 je  nastavením statoru možno kontrolovat  rychlost rotace 
post�ikova�e. Použijte tabulku v P�íloze �. 1 pro r�zné kombinace nastavení statoru a trysek. 
 
D�LEŽITÉ:  Ujist�te se, že v pr�b�hu vým�ny trysky nebude post�ikova� spušt�n 
automaticky. U elektrických model� p�epn�te p�epína� do polohy OFF jak bylo popsáno. U 
model� se SAM ventilem uzav�ete manuální ventil sekce.  
 
POZNÁMKA: Zm�n� nastavení  statoru p�edchází vyjmutí pohonné jednotky, jak už bylo 
popsáno d�íve. 
 

1. Pomocí �ty� výstupk� na spodku pohonné 
jednotky proti sm�ru hodinových ru�i�ek 
odšroubujte a vyndejte filtr.  

 
 
 
 
 
 
 

2. Nastavte stator do požadované polohy (1-16) 
otá�ením bílého prstence. Více v návodu pro 
stator.  

 
 
 
 
 
 

3. Našroubujte  filtr zp�t (ve sm�ru hodinových 
ru�i�ek) a ru�n� dotáhn�te.  
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VÝM�NA MOTORU 
 
POZNÁMKA: pouze modely EAGLE 1100/1150 
 
U post�ikova�e EAGLE  1100/1150 je možné vyndat a vy�istit, nebo vym�nit vnit�ní motor, 
pokud se zanese kamínky a ne�istotami.  
 
D�LEŽITÉ:  Ujist�te se, že v pr�b�hu vým�ny trysky nebude post�ikova� spušt�n 
automaticky. U elektrických model� p�epn�te p�epína� do polohy OFF jak bylo popsáno. U 
model� se SAM ventilem uzav�ete manuální ventil sekce.  
 
POZNÁMKA: Vým�n� motoru  p�edchází vyjmutí celé pohonné jednotky, jak už bylo 
popsáno d�íve. 
 

 
1. Pomocí �ty� výstupk� na spodku pohonné jednotky proti sm�ru hodinových ru�i�ek 

odšroubujte a vyndejte filtr.  
 
 
 
 
 
2. Vyjm�te stator. 
 
 

 
 

 

 
 

 
3. Motor tahejte ve sm�ru šipky na obrázku.  
 
 
 
 
 
 

 
4. Motor vložte tak, že vyrovnáte drážky na stranách 

motoru s vystouplými žebírky na vnit�ním plášti 
pohonné jednotky. Ujist�te se, že jste motor dob�e 
usadili.  
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5. Vyrovnejte drážky po  stranách  statoru 
s vystouplými žebírky na vnit�ním plášti pohonné 
jednotky. Viz návod výše. Zbývá zašroubovat a 
dotáhnout filtr ve sm�ru hodinových ru�i�ek.  

 
 
 
 
 
 
 
 
VÝM�NA P�EPÍNA�E 
 
D�LEŽITÉ:  Pouze pro elektrické modely. P�ed vým�nou p�epína�e vypn�te p�ívod vody 
do post�ikova�e. Otlakujte rotor p�epnutím p�epína�e režimu do polohy ON.   
 
Pot�ebné nástroje: EGL – SVK 
 
 
 
 

1. Vložte šestihran klí�e EGL – SVK do matice 
p�epína�e na vrchní ploše post�ikova�e. Matici 
povolte pomocí otá�ení klí�em proti sm�ru 
hodinových ru�i�ek.  

 
 

 
 

 
 
 
 
2. Vyjm�te matici p�epína�e z pouzdra.  
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3. Vyjm�te t�lo p�epína�e z pouzdra. P�ed vým�nou 
t�la p�epína�e zkontrolujte ploché t�sn�ní na dn� 
p�epína�e, zda je v po�ádku a zkontrolujte 
dosedací plochu t�la p�epína�e, že není 
poškozena.  

 
P�ípadn� t�lo p�epína�e resp. t�sn�ní vym��te. 
Dbejte na maximální �istotu, do otev�eného t�la 
p�epína�e nesmí napadat ne�istoty.  
 
Namontujte t�lo p�epína�e zp�t do pouzdra – 
ubezpe�te se, že p�epína� je v poloze OFF – 
vypnuto. Dotáhn�te matici p�epína�e šestihranem 
klí�e EGL – SVK – p�i dotahování zárove� siln� tla�te dol�.  
 

POZNÁMKA: Jestliže  se do p�epína�e dostala ne�istota, m�žete ji vypláchnout aniž byste 
p�epína� museli vymontovávat. Jemn� p�epína� povolujte (dle kroku 1), dokud z ví�ka 
neza�ne proudit voda.  
 
D�LEŽITÉ: Post�ikova� se pravd�podobn� spustí. Proto po n�kolika sekundách ví�ko 
znovu p�itáhn�te. 
 
POZNÁMKA: Pokud možno udržujte b�hem �istícího procesu tlak na minimu (kolem1,4 – 
2,1 baru).  
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VYJMUTÍ MEMBRÁNOVÉHO VENTILU 
 
D�LEŽITÉ: Ujist�te se, že p�ed demontáží membránového ventilu je uzav�en p�ívod vody 
k post�ikova�i.  
 
Pot�ebné nástroje: Plochý šroubovák 
         Klešt� SRP, nebo SRP -700 
 
POZNÁMKA: Vyjm�te pohonnou jednotku 
post�ikova�e, jak už bylo popsáno d�íve.  
 

1. Zatla�te na vršek membránového ventilu 
koncem násady kladiva, nebo držadlem 
šroubováku – tím ji odtlakujete.  

 
Vložte klešt� do pouzdra post�ikova�e a 
uchopte výstupky horního z obou pojistných 
kroužk�. Výstupky stla�te k sob� a kroužek 
vyjm�te z pouzdra. Stejným zp�sobem 
vyjm�te i druhý kroužek.  
 
Pomocí kleští vyjm�te membránový ventil.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
VÝM�NA /MONTÁŽ SEDLA A FILTRU 
 
 
Pot�ebné nástroje: 3/8“ nástr�ný klí� s nástavcem 
          Nástroj pro montáž sedla a 
         filtru ventilu (IS-TS RS)  

 
1. Opat�ete nástr�ný klí� nástavcem. Ten 

vložte do pouzdra post�ikova�e. Napasujte 
hlavici nástr�ného klí�e do otvoru na 
vršku filtru.  Klí�em oto�te proti sm�ru 
hodinových ru�i�ek a filtr vyjm�te. P�i 
montáži po sm�ru hodinových ru�i�ek filtr 
utahujete.  
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MONTÁŽ MEMBRÁNOVÉHO VENTILU 
 
Pot�ebné nástroje: Nástroj pro instalaci spodního membránového ventilu VT – DR, VT – 700 
 

1. Do nástroje VT vložte nejd�íve oba kroužky se 
zaoblenou stranou sm�rem dol� a s výstupky 
kroužk� pooto�enými navzájem o 180°. 

 
 
 

 
 
 
 
 
2. Vložte membránový ventil do nástroje. Vtokovou 
�ást do ventilu osa�te tak, aby korespondovala 
s velkým p�lkruhovým vý�ezem v nástroji.  

 
 
 
 
 
 
 
 

3. Vložte VT nástroj do pouzdra post�ikova�e 
soub�žn� s dv�ma vodícími výstupky v pouzd�e. 
Nástroj zatla�ujte až na dno pouzdra. Poté siln� 
zatla�te na nástroj až ventil i s kroužky sklouzne 
dol� a zasko�í do správné polohy. Vyjm�te nástroj 
a zkontrolujte, že oba kroužky jsou správn� 
zajišt�ny ve správn� poloze. Namontujte zp�t 
pohonnou jednotku, horní pojistný kroužek a kryt 
kroužku. Opatrn� a pomalu napus�te potrubí vodou 
a vyzkoušejte správnou �innost post�ikova�e 
v manuálním režimu. Teprve poté zkoušejte 
post�ikova� v automatickém režimu.  
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VÝM�NA P�ÍSLUŠENSTVÍ A SOU�ÁSTÍ SOLENOIDU 
 
D�LEŽITÉ: Vypn�te p�ívod vody k post�ikova�i, odtlakujte systém a ujist�te se, že okolí 
solenoidu je dob�e p�ístupné a absolutn� �isté.  
 
Pot�ebné nástroje: Klí� EGL – SVK 
 

1. Kroucením proti sm�ru hodinových ru�i�ek 
sejm�te oranžový zajiš�ovací kroužek. Stáhn�te 
solenoid spole�n� s kovovým ráme�kem 
z pouzdra jádra cívky.  

 
 
 
 
 
2. Klí�em EGL – SVK povolte p�evle�nou matici 

solenoidu – výstupky na klí�i zapadnou do otvor� 
v �ele matice. Vyšroubujte proti sm�ru 
hodinových ru�i�ek p�evle�nou matici a opatrn� 
vyjm�te pouzdro jádra cívky. Pozor  na vypadnutí 
jádra a vratné pružiny.  

 
 

 
3. P�ed zp�tnou instalací soupravy solenoidu se 

ujist�te, že t�snící O – kroužek je ve správné 
poloze. Našroubujte pouzdro jádra a p�evle�nou 
matici do t�la p�epína�e a dotáhn�te rukou. Poté 
dotáhn�te pevn� klí�em EGL – SVK.  

 
 
 

 
4. Navlékn�te solenoid spole�n� s kovovým 

ráme�kem na pouzdra jádra cívky a zajist�te 
oranžový pryžový zajiš�ovací kroužek.  
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P�ÍLOHA 1 - Tabulky nastavení statoru pro Eagle 1100/1150  
 
      
 MODRÁ TRYSKA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ORANŽOVÁ TRYSKA 

 
 �as pot�ebný pro plnokruhový post�ik min:sec 

Nastavení 
statoru 

5,5 bar 6,9 bar 7,5 bar 

1 --- --- --- 
2 --- --- --- 
3 --- --- --- 
4 1:52 1:36 1:27 
5 2:09 1:48 1:41 
6 2:25 2:04 1:57 
7 2:31 2:08 2:11 
8 2:51 2:38 2:26 
9 3:15 2:41 2:30 

10 3:20 2:50 2:36 
11 3:28 3:00 2:43 
12 4:00 3:38 2:50 
13 --- 3:52 3:50 
14 --- --- 4:18 
15 --- --- --- 

  
 
 
 

 �as pot�ebný pro plnokruhový post�ik min:sec 
Nastavení 

statoru 
5,5 bar 6,9 bar 7,5 bar 

1 --- --- --- 
2 --- --- --- 
3 --- --- --- 
4 2:28 2:08 2:02 
5 2:39 2:26 2:22 
6 3:09 2:50 2:24 
7 3:37 3:13 2:38 
8 --- 3:26 2:58 
9 --- --- --- 

10 --- --- --- 
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ŽLUTÁ TRYSKA 

 
 �as pot�ebný pro plnokruhový post�ik min:sec 

Nastavení 
statoru 

5,5 bar 6,9 bar 7,5 bar 

1 --- --- --- 
2 --- --- --- 
3 --- --- --- 
4 1:57 1:52 1:41 
5 2:20 1:59 1:51 
6 2:32 2:15 1:58 
7 2:38 2:20 2:08 
8 3:05 2:27 2:16 
9 3:10 2:52 2:26 

10 3:30 2:55 2:34 
11 --- --- 2:48 
12 --- --- --- 

 
ZELENÁ TRYSKA 
 �as pot�ebný pro plnokruhový post�ik min:sec 

Nastavení 
statoru 

5,5 bar 6,9 bar 7,5 bar 

1 --- --- --- 

2 --- --- --- 

3 --- --- --- 

4 1:45 1:35 1:24 

5 1:57 1:40 1:30 

6 2:16 1:47 1:45 

7 2:30 2:02 1:59 

8 2:37 2:06 2:10 

9 2:39 2:30 2:15 

10 2:45 2:36 2:19 

11 3:15 2:40 2:29 

12 3:22 3:04 2:42 

13 3:49 3:22 2:48 

14 --- 3:26 3:16 

15 --- --- 3:52 

16 --- --- --- 
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P�ÍLOHA 2 – 	ešení možných závlah 
 
PROBLÉM PRAVD�PODOBNÁ 

P�Í�INA 
�EŠENÍ 

Vysoký tlak Minimalizujte vodní rázy. Zkontrolujte 
ventil s regulací tlaku. Pouzdro 
v p�ípad� poruchy vym��te. 

Špatná instalace Zkontrolujte, zda jste p�íliš neutáhli 
závity. Zkontrolujte zda se pouzdro 
nepoškodilo chemickou cestou. 
Pouzdro v p�ípad� poruchy vym��te.  

1. Prasklina v pouzd�e post�ikova�e 

Poškození mrazem Ujist�te se, že je systém odborn� 
zazimován. Potrubí náchylné na 
zamrzání profoukn�te. Pouzdro 
v p�ípad� poruchy vym��te. 

2. Výsuvník se zcela nevysunul, �i 
nezasunul do pouzdra 

Ne�istoty se mohly zaklínit mezi 
výsuvník a t�snící kroužek 

Vytáhn�te a o�ist�te pohonnou 
jednotku. O�ist�te písek a kamínky 
z rotoru.  

 Nízký tlak. 	ešení viz. Bod �. 6 – nízký tlak 

 Ucpaný, nebo zaseknutý p�epína�. Vy�ist�te, nebo vym��te p�epína�. 

 P�ehnuté, nebo zacpané hadi�ky Zkontrolujte, zda-li nemáte p�ehnuté, 
nebo ucpané hadi�ky. V p�ípad� 
nutnosti hadi�ky vy�ist�te.  

 Vnit�ní vinutí solenoidu nefunguje.  Zkontrolujte, zda solenoid pracuje tak, 
jak má, pop�ípad� vym��te.  

3. Systém se nespustil Do solenoidu nep�ichází el. proud. Zkontrolujte p�ívod el. proudu.  

 P�epína�/regulátor tlaku  je v pozici 
OFF.  

Zkontrolujte p�epína� a regulátor tlaku. 
Nastavte jej do pozice MANUAL, 
nebo AUTO, dle pot�eby. 

 Zaseknuté jádro solenoidu. Omyjte ne�istoty okolo jádra 
solenoidu, v p�ípad� nutnosti vym��te.  

4. Systém se nevypnul Prasklý kryt p�epína�e. Zkontrolujte a vym��te kryt p�epína�e. 

 P�epína�/regulátor tlaku je  nastaven 
v pozici ON. 

P�epína� nastavte do pozice OFF, nebo 
AUTO, dle pot�eby. 

 Porucha membránového ventilu. Vym��te membránový ventil. 

 Prasklý kryt ventilu. Vym��te ventil. 

 Zaseknuté jádro solenoidu.  Odstra�te ne�istoty v okolí jádra 
solenoidu, v p�ípad� nutnosti jádro 
solenoidu vym��te.  

 Ucpaný ventilový filtr.  Odstra�te ventil. O�ist�te a znovu 
namontujte filtra�ní sítko.  
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 Ne�istoty se zachytily pod plochým 
t�sn�ním p�epína�e režimu.  

Odstra�te ne�istoty okolo plochého 
t�sn�ním p�epína�e. 

 
PROBLÉM PRAVD�PODOBNÁ 

P�Í�INA 
�EŠENÍ 

5. Poškození mrazem Špatné zazimování. Ujist�te se, že je systém odborn� 
zazimován. Opravte a vym��te 
porouchané sou�ástky. 

6. Nízký tlak  Špatná instalace membránového 
ventilu post�ikova�e. 

Ventil namontujte správn�, v p�ípad� 
nutnosti vym��te.  

 Zacpaná, nebo poškozená tryska.  O�ist�te, nebo vym��te trysku. 

 Regulátor tlaku je mimo požadovaný  
rozsah. 

Zm��te  tlak oto�ením šroubku 
regulátoru tlaku.  

 Regulátor tlaku nedrží nastavenou 
hodnotu tlaku. 

Vym��te regulátor tlaku. 
 

 Poni�ené sítko filtru membrány 
ventilu. 

Vym��te sítko a o�ist�te ventilovou 
sestavu. 

 Ucpané hadi�ky, nebo náustek. Usazené místo najd�te a vy�ist�te.  

 P�ehnutá hadi�ka.  Opravte, nebo vym��te hadi�ku. 

 Filtr na pohonné jednotce je zanesený. Vy�ist�te filtr pohonné jednotky. 

 Zanesený filtr / sedlo.  Filtr vyjm�te a o�ist�te. 

 Ne�istoty v regulátoru tlaku. Odstra�te všechny ne�istoty 
uvnit� krytu p�epína�e. 

7. Mechanická porucha v zasunutí. Vratná pružina mohla být 
namontována  se zdvojeným vinutím, 
což zabra�uje zasunutí.  

Vyjm�te pohonnou jednotku a bez 
rozebrání stiskn�te péro dol�, dokud 
neucítíte, že se konec vinutí neuvolnil. 
Znovu usa�te konec vinutí a 
namontujte zp�t pohonnou jednotku.  

 Ne�istoty se mohly zaklínit mezi 
výsuvník a t�snící kroužek. 

Vytáhn�te a o�ist�te pohonnou 
jednotku. O�ist�te písek a kamínky 
z rotoru. 

8. Neotá�ení / zasekávání / 
proklouzávání 

Chybný, nebo chyb�jící stator. Vyjm�te pohonnou jednotku. 
Zkontrolujte správnost statoru. U 
model� 1100/1150 zkontrolujte 
nastavení statoru. 

 Ne�istoty, nebo �asy ucpávají filtr na 
spodku pohonné jednotky.  

Vy�ist�te síto filtru.  

 Ucpaná tryska. Vy�ist�te trysku. 

 Ucpané vpoušt�cí  síto  Vy�ist�te vpoušt�cí síto. Prozkoumejte 
a d�kladn� vy�ist�te. 
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 Špatn� nastavená výse�. Výsuvník 
z�stal v mezipoloze.  

Výsuvníkem p�eto�te k nejbližší 
zarážce. 

 
PROBLÉM PRAVD�PODOBNÁ 

P�Í�INA 
�EŠENÍ 

9. Post�ikova� se to�í p�íliš pomalu. Nedosta�ující tlak vody. 	ešení viz. Bod �. 6 – nízký tlak 

 Špatná kombinace nastavení statoru a 
trysky. 

Zkontrolujte správné nastavení statoru 
s tryskou. V p�ípad� nutnosti vy�ist�te. 

 Ucpané síto filtru. Vy�ist�te filtr. 

10. Krátký dost�ik. Špatn� navržené vzdálenosti mezi 
post�ikova�i. 

Zkontrolujte požadované maximální 
vzdálenosti mezi post�ikova�i.  

 Ucpaná hadi�ka. Usazené místo najd�te a vy�ist�te. 

 Zaseknuté t�lo  p�epína�e.  Odstra�te ne�istoty okolo t�la  
p�epína�e, nebo jej vym��te. 

 Regulátor  tlaku je moc utažený.  Zm��te nastavení hodnoty regulátoru 
tlaku. 

 Zaseknuté jádro solenoidu. Jádro omyjte od ne�istot. 

 P�epína�/regulátor tlaku není správn� 
nastaven. 

P�epína� nastavte do  polohy AUTO, 
nebo MANUAL. 

 Nedosta�ující tlak vody. 	ešení viz. Bod �. 6 – nízký tlak 

 Špatn� navržený systém. Zkontrolujte si kapacitu systému, 
velikost trysek, po�et post�ikova��, 
vzdálenosti mezi post�ikova�i, atd….. 

 Vítr.  Zvyšte tlak vody, p�ehodno�te rozvrh 
závlahy, zm��te trysky. 

 Špatné nastavení statoru. Ov��te správné nastavení statoru 
s tryskami.  

11. Mokvání. Pr�sak mezi vstupním t�sn�ním a 
dosednutím pouzdra post�ikova�e. 

Zkontrolujte, zda-li se mezi dosednutí 
a vstupní t�sn�ní  nedostaly ne�istoty. 
Opravte, nebo vym��te poškozené 
vstupní t�sn�ní. Pakliže je poškozeno 
dosednutí post�ikova�e, vym��te 
pouzdro post�ikova�e. 

 Pr�sak mezi jádrem solenoidu a 
dosedací plochou p�epína�e režimu. 

O�ist�te jádro solenoidu a dosedací 
plochu p�epína�e režimu. 

 


