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POKYNY PRE INŠSTALÁCIU

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE 

Na postrekovači nie je žiadna pevne nastavená strana pre nastavenie výseče. To umožňuje
maximálnu prispôsobivosť pre natočenie puzdra postrekovača na pripojovacie potrubie. Násled-
ne môžete nastaviť plnokruhovú, alebo inú požadovanú výseč. Nastavenie výseče je popísané
v inom odstavci.

Maxi – Paw ponúka sériu sedmych vymeniteľných trysiek ako pri konfigurácii s bežným, či nízkym
vzostupom uhla lúča. Všetky trysky sú pre Maxi-Paw univerzálne použiteľné a sú popísané v inom
odstavci.

RADY PRE INŠTALÁCIU 

Ako je vždy obvyklé pri závlahových systémoch, je treba riadne prepláchnuť celý systém pred zá-
verečnými krokmi osadenia postrekovačmi. Obzvlášť je to dôležité pri inštaláciách v podmienkach, 
keď pôda obsahuje malé kamienky. Všetko, čo prejde filtrom, prejde taktiež tryskou. Bez riadneho
prepláchnutia potrubia však môžu zostať po inštalácii za filtrom malé kamienky, ktoré môžu naru-
šovať riadny chod.

Plastový materiál používaný vo väčšine závlahových postrekovačov je veľmi citlivý na chemické
látky akými sú napr. lepidlo. Pre tesné spojenie použite výhradne teflónovú pásku.

Puzdro Maxi – Paw má veľký límec okolo otvoru výsuvu postrekovača. Tento limec slúži ako ba-
riéra proti prieniku pôdy a nečistôt do priestoru puzdra postrekovača. Limec má byť umiestnený
v konečnej úrovni terénu.

Napojenie Maxi – Paw je možné zospodu i z boku. Nepoužívaný vstup
musí byť zazátkovaný. Spodný vstup umožňuje napojenie závitom
½  alebo  ¾.

Všimnite si, že pri použití spätného ventilu SAM musíte použiť napojenie odspodu pre zaistenie
riadnej funkcie postrekovača.

 SAM 



V puzdre postrekovača je niekoľko odvodňovacích otvorov. Vyteká nimi voda, ktorá sa zachytí
v puzdre. Pri inštalácii preto nezabudnite na drenážny obsyp štrkom okolo puzdra postrekovača.

VÝMENA TRYSIEK

Postrekovače Maxi-Paw sú dodávané s vloženou štandardnou tryskou. Pri jej výmene za inú
postupujte podľa popísaných krokov:

Zistíte, že pre výmenu je najjednoduchšie použiť kľúč #42064, ktorý
drží postrekovače vo vysunutej pozícii. Ak budete postupovať podľa
uvedených obrázkov, ľahko kľúč nainštalujete.

Dvojkrídlové rameno blokuje prístup k tryske.
Odtiahnite rameno z neaktívnej pozície tak, aby
ste na existujúcu trysku videli.

Palcom a prstom zatlačte v protismere hodinových ručičiek na krídelko trysky.
Tryska sa dostane zo svojej zaistenej polohy a vy ju po otočení o 90° ľahko vytiahnete.

Vložte novú trysku tak, že krídelko s otvorom bude smerovať
nahor. Trysku otvoru zatlačte. Otáčajte tryskou v smere
hodinových ručičiek, kým nezačujete jej zacvaknutie do
zaistenej pozície.



Tryska s nízkym uhlom vzostupu lúča je viditeľne odlišná od štandardnej trysky tým, že skrutka
nastavenia dostreku je súčasťou trysky.
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NASTAVENIE VÝSEČE

Postrekovač Maxi-Paw poskytuje možnosť plnokruhového aj výsečového nastavenia v jedinom
modeli.

Pre osadenie postrekovača vytiahnite za viečko vnútornú časť postrekovača. Pod časťou s trys-
kou a pohybovým ramenom sú umiestnené dve spony zarážok nastavenia výseče, horizontálne
osadené na výsuvníku. Ďalej sa tu nachádza prepínací mechanizmus, usadený zvisle voči zarážkam.

Dve zarážky umožňujú nastavenie výseče jednoduchým
posunutím zarážok do polohy, v ktorých požadujeme
zmenu pohybu. Každá zarážka má dva konce. Tlakom
vždy na jeden z nich posunieme zarážku požadovaným
smerom. Po nastavení zarážok do požadovaných polôh 
spustite zdroj vody a dolaďte polohu pri postreku.

Ak zistíte, že sa postrekovač točí na nesprávnej strane, jednoducho zarážku zdvihnite, pretočte
na druhú stranu a znovu sklopte.

Po prepnutí na plnokruhový režim jednoducho zdvihnite zvislú zarážku.

ODSTRÁNENIE VIEČKA

Postrekovač Maxi-Paw sa dodáva s jednoducho odstrániteľným viečkom pre prípad nutnosti
prístupu k vnútornej časti.

V strede viečka nájdete malé koliesko, ktoré môže byť ľahko odstránené pomocou skrutkovača.



Viečko je držané dvoma polkruhovými zarážkami tlačiacimi na obvod kruhového otvoru
vo viečku. Vsuňte skrutkovač pod viečko a prestrčte ho cez jeden z otvorov cez vrch za-
rážky. Tlačte súčasne na zarážku a druhou rukou ťahajte za viečko. Viečko sa uvoľní a
umožní ľahký prístup k vnútru postrekovača.

Pri použití nástroja, popisovaného na začiatku, je možné vymontovať vnútro
postrekovača pre účely preplachu, či servisu postrekovača.


