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Produtos: PGP-ADJ, [1]
PGP Ultra [2]
Tópicos: Ajuste, Procedimentos de Instalação, Resolução de problemas, Vídeos

Ajuste do arco
Os rotores setoriais são pré-configurados de Fábrica para aproximadamente 180
graus. Eles podem ser ajustados com a água ligada ou desligada.
Recomendamos que os ajustes iniciais sejam feitos antes da instalação.
1. Usando a palma da sua mão, gire a cabeça no sentido anti-horário até o
batente esquerdo para concluir qualquer ciclo de rotação interrompido.
2. Gire a cabeça do bocal no sentido horário até o batente direito, que é o
lado fixo do arco. A cabeça do bocal deve ser mantida nessa posição para
ajustes de arco.
Nota: o batente direito não muda.
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Para aumentar o arco
1. Insira a extremidade de plástico da chave da Hunter no orifício de ajuste.
2. Mantendo a cabeça do bocal no batente direito, gire a chave no sentido
horário. Cada volta completa de 360° da chave aumenta o arco em 90°.
3. Ajuste para qualquer arco entre 40° e 360°.
4. A chave interromperá a volta ou será ouvido um barulho de catraca quando
o arco máximo de 360° (círculo completo) for atingido.
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Para diminuir o arco
1. Insira a extremidade de plástico da chave da Hunter no orifício de ajuste
2. Mantendo a cabeça do bocal no batente direito, gire a chave no sentido
anti-horário. Cada volta completa de 360° da chave diminui o arco em 90°.
3. Ajuste para qualquer arco entre 40° e 360°
4. A chave interromperá a volta ou será ouvido um barulho de catraca quando
o arco mínimo de 40° (círculo completo) for atingido.
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Raio/alcance do jato
Insira a extremidade de aço hexagonal da chave da Hunter no parafuso de
ajuste de raio. Gire a chave no sentido horário (na direção do fluxo de água) para
1

diminuir o raio ou no sentido anti-horário para aumentar o raio. O raio pode ser
reduzido em até 25%.
Atenção: se o parafuso de ajuste for girado no sentido anti-horário mais de
cinco voltas completas, ele poderá ser perdido.
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Instalação do bocal
1. Insira a extremidade de plástico da chave Hunter no orifício de suspensão
da torre central e gire 90°. Puxe a torre para obter acesso ao assento do
bocal
2. Usando a chave sextavada de aço da Hunter, gire o parafuso de ajuste de
raio no sentido anti-horário para garantir que não bloqueie a abertura do
assento do bocal. Se já há um bocal instalado, pode ser removido
recuando o parafuso de ajuste e ligando a água ou empurrando as
"orelhas" do bocal para fora com um alicate de ponta.
3. Insira o bocal desejado no assento do bocal. Note que o bocal é
posicionado com um ângulo para cima de 25°. As "orelhas" devem ser
ajustadas para que o parafuso de alcance do bocal gire diretamente entre
elas. Em seguida, aperte o parafuso de alcance do bocal. A protuberância
com uma seta na cobertura de borracha sempre indicará a localização do
bocal e a direção da vazão de água quando o aspersor for recolhido.
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Como alinhar o lado direito (fixo) do arco
Se o lado direito do arco não estiver corretamente alinhado, o resultado pode ser
uma passagem molhada ou uma área de grama seca. O lado direito do arco
pode ser facilmente realinhado. Uma maneira de realinhar o batente direito é
girar toda a montagem do corpo do aspersor e o conector abaixo dele para a
esquerda ou para a direita até a posição desejada. Pode ser necessário remover
temporariamente o solo em volta do aspersor para permitir que você possa
agarrar o corpo do aspersor.
Outra maneira de redefinir o arco direito é desparafusar a tampa do corpo no
sentido anti-horário e remover a montagem interna do corpo. Após a remoção
gire a cabeça do bocal até o batente direito e parafuse a montagem interna de
volta no corpo com o bocal alinhado ao lado direito da área que deseja irrigar.
Neste ponto, o batente direito do arco estará realinhado e será possível ajustar o
arco esquerdo para a configuração adequada.
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Nota: não é necessário cavar e remover todo o aspersor para realinhar o
arco direito.
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