
Platinum Sport
SERIES ROTOR

Οδηγίες ρύθμισης

Ευθυγραμμίστε το βέλος με το αριστερό

άκρο του τομέα άρδευσης Το αριστερό.

άκρο είναι η σταθερή πλευρά του τομέα

Ρύθμιση τομέα άρδευσης

Χρησιμοποιήστε το

εργαλείο ρύθμισης

ή κατσαβίδι για να

ρυθμίσετε το δεξιό

άκρο του τομέα

άρδευσης

Βιδώστε δεξιό-

στροφα για άυξησηi

ή αριστερόστροφα

για μείωση.

Το αριστερό άκρο είναι σταθερό και δεν επιδέχεται ρύθμιση

Η βίδα ρύθμισης επιδρά στο δεξί άκρο του τομέα άρδευσης.

Ευθυγραμμίστε το δεξί άκρο με το όριο

περιστρέφοντας την βίδα ρύθμισης

360°45°

180°

Ο τομέας άρδευσης μπορεί να ρυθμιστεί από έως45°

360°. 360°,Αν ρυθμιστεί στις το ακροφύσιο περιστρέ-

φεται συνεχώς χωρίς να αλλάζει φορά.

90°

Ο ενδείκτης δείχνει

την ακριβή τιμή

ρύθμισης του

τομέα άρδευσης
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Κατά την συναρμολό-
γηση ευθυγραμμίστε
το έμβολο με το
σώμα όπως φαίνεται
στο σχήμα.
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Τον συνοδευουν επτάplatinum

ακροφύσια παροχής 31,8 έως

122,7 (LPM .λίτρα ανά λεπτό)

Για να αλλάξετε το ακροφύσιο,

ξεβιδώστε την βίδα που το

συγκρατεί με το κλειδί ρύθμισης

ή ένα κατσαβίδι. Βγάλτε το

ακροφύσιο και τοποθετείστε

το νέο ακροφύσιο. Βιδώστε την

βίδα συγκράτησης.

Βιδώστε για μείωση της ακτίνας και

διάχυση της δέσμης.

Για απενεργοποίηση της
αντιστραγγιστικής βαβίδας
γυρίστε την ώστε οι σχησμές
να είναι προς τα κάτω (θέση Β)

Αφαιρέστε και κα-
θαρίσετε το φίλτρο
όταν απαιτείται.

Αλλαγή ακροφυσίου

Ρύθμιση της δέσμης Καθαρισμός

του φίλτρου

Βαλβίδα αντιστραγγισης


