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Instrukcja obsługi - zraszacz K-rain Pro Sport

Zraszacz K-Rain Super Pro
1. Każdy zraszacz powinien posiadad zestaw sześciu dysz w komplecie. Należy to sprawdzid przy
zakupie.
2. Do regulacji zraszacza należy zaopatrzyd się w specjalny klucz serwisowy który sprzedawany
jest oddzielnie.
3. Wymiana dyszy: Aby wymienid dyszę należy użyd klucza (koocówka A) zgodnie z rys 1.
Wsadzamy klucz w otwór do wyjmowania głowicy (patrz rys 3), przekręcid klucz o 90 stopni i
pociągnąd do góry. Wtedy wysunie się nam głowica. Należy złapad dłonią za dolną cześd
głowicy. Wsadzamy klucz (koocówka B) w śrubę od dyszy i wykręcamy ją tak abyśmy mogli
wyjąd dyszę. Wsadzamy inny model i wkręcamy ponownie śrubę. Jeżeli chcemy delikatnie
zdławid zasięg należy wkręcid tą śrubę trochę głębiej. Strumieo zostanie rozproszony a zasięg
zmniejszony.
4. Zmiana kąta nawadniania: Zraszacz posiada dwa kąty, lewy stały i prawy regulowany. Aby
sprawdzid jak jest obecnie ustawiony należy wykręcid śrubunek i wyjąd głowicę Rys 2.
Możemy poruszad górną częścią głowicy ale zawsze tylko w jedną stronę. Jak głowica idzie w
prawo to musi dojśd do kooca prawego abyśmy mogli kręcid w lewo. Jak idzie w lewo to musi
dojśd do kooca lewego abyśmy mogli kręcid w prawo. Nie wolno kręcid na siłę bo można
uszkodzid zraszacz. Aby ustawid zraszacz należy ustawid na początku lewy kąt/odbicie całym
zraszaczem. Jeżeli nie ma możliwości ustawienia na gwincie to należy wykręcid duży śrubunek
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Rys 2, wyjąd całą głowicę i wsadzid tak aby nam lewy kąt/odbicie pasowało. Jak to zrobimy to
możemy zacząd ustawiad prawy kąt/ odbicie. Aby wykonad bezpiecznie regulacje prawego
kąta należy ustawid głowicę na skrajnie lewy kąt. Jest to bezpieczne położenie głowicy.
Wtedy przy użyciu klucza (koocówka B) regulujemy śrubę do regulacji prawego kąta/ odbicia.
Uwaga: przy każdej małej zmianie kąta prawego głowica musi byd ustawiona skrajnie na lewą
stronę kąta. (rys 4)
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