
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Re
 
Za
fab
 
1. 

2. 

 
Zw
1. 

2. 

3. 

4. 

 
Zm
1. 

2. 

3. 

4. 

 
 

egulacja zak

akres pracy r
brycznie na o

Przekręć g
do ruchu w
Następnie 
zgodnym 
zegara do 

większanie z
Włóż plas
gniazdo słu
Przytrzymu
prawą stro
wskazówek
Klucz prze
zostanie m
przekręcaj 
Ustaw wyb
od 40º do 3

mniejszanie 
Włóż plas
gniazdo słu
Przytrzymu
prawą stro
wskazówek
Klucz prze
zostanie 
przekręcaj 
Ustaw wyb
od 40º do 3

Śruba d

Regulacja za

    

kresu pracy 

regulowanyc
ok. 40º. 

głowicę dysz
wskazówek z

obróć gło
z przeciwny
oporu 

zakresu prac
stikową koń
użące do reg
ując głowicę
onę, obróć 
k zegara. 
estanie się 
maksymalny 
klucza poza

brany zakres
360º. 

zakresu pra
stikową koń
użące do reg
ując głowicę
onę, obróć k
k zegara. 
estanie się 
minimalny 
klucza poza

brany zakres
360º. 

do zmniejszania 

akresu pracy zras

 

ch głowic us

zy w kierunk
egara do opo

owicę dyszy
ym do ruch

cy 
cówkę kluc

gulacji zakres
 przekręcon
klucz zgod

obracać, g
zakres pra

a ten punkt.  
s pracy dyszy

acy 
cówkę kluc

gulacji zakres
 przekręcon

klucz przeciw

obracać, g
zakres pra

a ten punkt.  
s pracy dyszy

promienia 

szacza +Plus/ -M

stawiony zos

ku przeciwny
oru. 
y w kierun
hu wskazów

cza Hunter 
su. 

ną do oporu 
nie z ruche

gdy osiągnię
acy 360º. N

y w przedzia

cza Hunter 
su. 

ną do oporu 
wnie do ruc

gdy osiągnię
acy 40º. N

y w przedzia

Gniazdo  
dźwigni 

inus 

            

 

stał 

ym 

nku 
wek 

w 

w 
em 

ęty 
Nie 

ale 

w 

w 
hu 

ęty 
Nie 

ale 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
R
 
Zm
1.

2.

 
Zw
1.

2.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
R
 
Zw
1.
2.
3.
 
Zm
1.
2.
3.
U
po

                        

egulacja pro

mniejszanie
. Włóż meta

służącą d
kierunku z
Pozwoli to

. Jeśli wym
zainstaluj 
będzie to 

większanie 
. Włóż meta

służącą d
kierunku 
zegara. P
25%.  

. Jeśli wym
zainstaluj 
będzie to 
  

egulacja sto

większanie 
. Zdemontu
. Zamontuj 
. Wyreguluj

mniejszanie
. Zdemontu
. Zamontuj 
. Wyreguluj
waga: Dysz
onownie wyk

                        

omienia 

e promienia 
alową końcó

do regulacji 
zgodnym z r
o na zmniejsz
magany jest 

mniejszą d
miało wpływ

 promienia 
alową końcó

do regulacji 
przeciwnym

Pozwoli to na

magany jest 
większą dy

miało wpływ

opnia zrasza

stopnia zras
uj zainstalow
większą dys
j promień. 

e stopnia zra
uj zainstalow
mniejszą dy
j promień. 
e, które nie 

korzystane.  

               © Cop

ówkę klucza 
promienia i 

ruchem wska
zenie promie
jeszcze mn
yszę. Należ

w na stopień z

ówkę klucza 
promienia i 

m do ruch
a zwiększen

jeszcze wię
yszę. Należy

w na stopień z

ania 

szania 
waną dyszę. 
szę. 

aszania 
waną dyszę. 
yszę. 

są uszkodz

 

PG
Zraszac

pyright MILEX 2

Hunter w śru
przekręć ją

azówek zega
enia o 25%. 
iejszy promi
y pamiętać,
zraszania.  

Hunter w śru
przekręć ją

hu wskazów
nie promienia

ększy promi
y pamiętać, 
zraszania.  

zone mogą 

GJ
cze 

2009                  

ubę 
ą w 
ara. 

ień, 
że 

ubę 
ą w 
wek 
a o 

ień, 
że 

być 

  



 
 
Mo
 
1. 

2. 

3. 

 

 
Uw
war
Dan
(mo
Aby
 

 

Dy

D

ontaż dyszy

Włóż plas
gniazdo s
zraszacza 
góry aby u
Za pomoc
obróć śru
upewniając
blokowane
w zraszacz
mocującą 
dyszę.  
Wsuń wym
pamiętać, 
kątem  2
wskazuje z
przepływu 

waga: Dane doty
rtości przez 2.  
ne odnosza się 
oże to jednak sp
y uzyskać infora

ysza PGJ – d

Ciśnieni
Dysza 

    

 

stikową koń
służące do 
i obróć o k

zyskać dostę
cą stalowej 
ubę ustala
c się, że 
e. Jeśli dysza
zu, można j
i włączenie

maganą dys
że gniazdo 

25º. Strzałka
zawsze lokal

wody gdy 

yczące stopnia 

do testu przepr
powodować nie
amcje na temat 

Oficjalny I

dane dotycz

ie     Promień    

 

cówkę kluc
unoszenia 

kąt 90º. Poci
ęp do gniazd
końcówki k

ającego pro
gniazdo dy

a została już 
ą wyjąć wyk
e wody, lub

szę do gnia
dyszy jest n

a na gumo
lizację dyszy
zraszacz je

zraszania oblic

rowadzonego pr
równomierny po
gwarancji, pros

Importer i Dy

zące osiągó

   Przepływ   W

cza Hunter 
wysuwane

iągnij klucz 
da dyszy  
klucza Hunte
omień dys
yszy nie je
zainstalowa

kręcając śru
b podważaj

azda.  Nale
nachylone p
owej pokryw
y oraz kierun
est schowan

czone są dla za

rzy sile wiatru ró
oziom zraszania
simy o kontakt z

ystrybutor w 

ów 

Wilgotność cal/go

            

w 
go 
do 

er, 
szy 
est 
na 
bę 
ąc 

eży 
od 

wie 
nek 
ny.

 
W
 d

akresu pracy 18

ównej zero. Pro
a). Optymalne w
z producentem. 

Polsce: 

D
m

odz 
D

                        

 

Wyjmowanie 
do czyszcze

80º. W przypadk

omień może być
wartości zosta
 

Dysza PGJ 
metryczny) 

Ciśnien
ysza 

                        

filtra           
nia               

ku zakresu prac

ć zmniejszony o
ały wyszczegól

– dane dot

ie         Promień

       Właściw
                   

cy 360º należy 

 25% za pomoc
nione pogrubio

tyczące osi

ń  Przepływ   Wi

PG
Zraszac

wa wysokoś
montażu 

podzielić wszys

cą śruby reguluj
oną czcionką. 

iągów (syst

ilgotność cal/go

GJ
cze 

ść  

 

 

stkie 

ącej 
 

tem

odz 

  


