MAXI PAW
POKYNY PRO INSTALACI

POKYNY PRO INSTALACI
VŠEOBECNÉ INFORMACE
Na postřikovači není žádná pevně nastavená strana pro nastavení výseče. To
umožňuje maximální přizpůsobivost pro natočení pouzdra postřikovače na
připojovacím potrubí. Následně můžete nastavit plnokruhovou, nebo jinou
požadovanou výseč. Nastavení výseče je popsáno v jiném odstavci.
Maxi – Paw nabízí sérii sedmi vyměnitelných trysek jak při konfiguraci s běžným, či
nízkým vzestupem úhlu paprsku. Všechny trysky jsou pro Maxi – Paw univerzálně
použitelné a jsou popisovány v jiném odstavci.
RADY PRO INSTALACI
Jako je vždy obvyklé u závlahových systémů, je třeba řádně propláchnout celý systém
před závěrečnými kroky osazení postřikovačů. Zvláště je to důležité u instalací
v podmínkách půdy obsahující malé kamínky. Vše co projde filtrem projde také
tryskou. Bez řádného propláchnutí potrubí však mohou zůstat po instalaci za filtrem
malé kamínky, které mohou narušovat řádný chod.
Plastový materiál používaný na většině závlahových postřikovačů je velmi citlivý na
chemické látky jakými jsou např. lepidlo. Pro těsné spojení použijte pouze teflonovou
pásku.
Pouzdro Maxi – Paw má velký límeček kolem otvoru výsuvu postřikovače. Tento
límeček slouží jako bariéra proti průniku půdy a nečistot do prostoru pouzdra
postřikovače. Límeček má být umístěn v konečné úrovni terénu.
Napojení Maxi – Paw možné odspodu i z boku. Nepoužívaný vstup
musí být zazátkován. Spodní vstup umožňuje napojení jak ½“, tak ¾“
závitem.

Všimněte si, že při použití zpětného ventilu SAM musíte použít napojení
odspodu pro zajištění řádné funkce postřikovače.

SAM

V pouzdře postřikovače je několik odvodňovacích otvorů. Vytéká jimi voda, která se
zachytí v pouzdře. Při instalaci proto nezapomeňte na drenážní obsyp štěrkem kolem
pouzdra postřikovače.
VÝMĚNA TRYSEK
Postřikovače Maxi – Paw jsou dodávány s vloženou standardní tryskou. Při výměně
trysky za jinou postupujte dle popsaných kroků:
Shledáte, že pro výměnu je nejjednodušší použít klíč #42064, který
drží postřikovač ve vysunuté pozici. Budete-li postupovat dle
uvedených obrázků snadno klíč nainstalujete.

Dvoukřídlové rameno blokuje přístup k trysce.
Odtáhněte rameno z klidové pozice tak, abyste na
stávající trysku viděli.

Palcem a prstem zatlačte ve směru proti směru hodinových ručiček na křidélko trysky.
Tryska se dostane ze své zajištěné polohy a vy ji po otočení o 90° snadno vytáhnete.

Vložte novou trysku tak, že křidélko s otvorem bude směřovat
nahoru. Trysku do otvoru zatlačte. Otáčejte tryskou ve směru
hodinovch ručiček dokud neuslyšíte její zacvaknutí do
zajištěné pozice.

Tryska s nízkým úhlem vzestupu paprsku je viditelně odlišná od standardní trysky tím,
že šroub nastavení dostřiku je součástí trysky.
NÍZKÝ ÚHEL VZESTUPU
PAPRSKU

STANDARDNÍ

Šroub nastavení dostřiku v obou případech redukuje
dostřik až o 25%.

Při výměně trysky je třeba si všimnout pozice pružiny ramene a případně pozici
upravit. Standardně se dodává postřikovač s pružinou v pozici A. Pouze trysky č.6, č.
7 a s nízkým úhlem vzestupu paprsku č. 7 vyžadují změnu polohy trysky do pozice B.
Menší naptí pružiny umožňuje lepší pohyb u těchto trysek s menším průtokem.

NASTAVENÍ PRUŽINY
Použijte následující tabulku pro určení správné pozice pružiny.
STANDARDNÍ
Tryska

NÍZKÝ ÚHEL VZESTUPU
PAPRSKU

Barva
Červená

Nízká

Ujistěte se, že pružina
ramene je ve správné
pozici. Trysky č.6 a 7
požadují změnu pozice z „A“
na „B“. Pružina musí, pro
správný chod postřikovače, být
ve správné pozici.

Standardní

Černá
Modrá
Žlutá
Béžová
Černá
Žlutá

Pozice

NASTAVENÍ VÝSEČE
Postřikovač Maxi – Paw poskytuje možnost plnokruhového i výsečového nastavení
v jediném modelu.
Pro osazení postřikovače vytáhněte za víčko vnitřní část postřikovače. Pod ščstí
s tryskou a pohybovým ramenem jsou umístěny dvě spony zarážek nastavení výseče
horizontálně osazené na výsuvníku. Dále se zde nachází přepínací mechanismus
usazený svisle vůči zarážkám.
Dvě zarážky umožňují nastavení výseče jednoduchý
posunutím zarážek do polohy ve kterých požadujeme
změnu pohybu. Každá zarážka má dva konce. Tlakem
vždy na jeden z nich posunete zarážku požadovaným
směrem. Po nastavení zarážek do požadovaných poloh,
pusťte zdroj vody a dolaďte polohu při postřiku.

Zjistíte-li, že se postřikovač točí na nesprávné straně, jednoduše zarážku zvedněte,
přetočte na druhou stranu a znovu sklopte.

Po přepnutí na plnokruhový režim jednoduše zvedněte svislou zarážku.

OSTRANĚNÍ VÍČKA
Postřikovač Maxi – Paw se dodává s jednoduše odstranitelným víčkem pro případ
nutnosti přístupu k vnitřní části.
Ve středu víčka najdete malé kolečko, které může být lehce odstraněno pomocí
šroubováku.

Víčko je drženo dvěmi půlkruhovými zarážkami tlačícími na obvod kruhového otvoru
ve víčku. Vsuňte šroubovák pod víčko a prostrčte ho skrz jeden z otvorů přes vrch
zarážky. Tlačte součastně na zarážku a druhou rukou táhněte za víčko. Víčko se
uvolní a umožní snadný přístup k vnitřku postřikovače.

Při použití nástroje zmiňovaného na začátku je možno vymontovat vnitřek
postřikovače pro účely proplachu, či servisu postřikovače.

