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Regulacja zakresu pracy

fabrycznie na ok. 40º.

1.
do ruchu wskazówek zegara do oporu.

2.
zgodnym z przeciwnym do ruchu wskazówek 
zegara do oporu

1.

2.

wskazówek zegara.
3. Klucz p

zostanie maksymalny zakres pracy 360º. Nie 
poza ten punkt. 

4. Ustaw wybrany zakres pracy dyszy w przedziale 
od 40º do 360º.

Zmniejszanie zakresu pracy
1.

gniazdo s
2.

przeciwnie do ruchu 
wskazówek zegara.

3.
zostanie minimalny zakres pracy 40º. Nie 

.
4. Ustaw wybrany zakres pracy dyszy w przedziale 

od 40º do 360º.

Regulacja promienia

Zmniejszanie promienia
1. Hunter

kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara.
Pozwoli to na zmniejszenie promienia o 25%. 

2.

zraszania.

1.

kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek 
zegara. Pozwoli to na z promienia o 
25%. 

2. prom

.

Regulacja stopnia zraszania

1.
2.
3.

Zmniejszanie stopnia zraszania
1.
2.
3. W

ponownie wykorzystane. 

Gniazdo 

zmniejszania promienia

Regulacja zakresu pracy zraszacza +Plus/ -Minus
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1.

º. Poci

2.
u dyszy

gniazdo dyszy nie jest 
blokowane. 

3.

º

Wyjmowanie filtra             
do czyszczenia                                

Uwaga: stopnia zraszania obliczone zakresu pracy 180º. W przypadku zakresu pracy 360º kie 

Dysza PGJ – dane doty Dysza PGJ – (system 
metryczny)

       
Dysza 
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