
Návod k sestavení

Závlaha do truhlíků a květináčů

Děkujeme vám za zakoupení závlahové sady, která vám přinese snadné a hlavně rovnoměrné zalévání
vašich rostlin. Naše firma se zabývá závlahou už přes dvacet let a díky našim zkušenostem jsme se
rozhodli vytvořit vlastní závlahové sady pro drobné pěstitele. Z důvodu vlastní výroby sestav je pro nás
snadná dodávka náhradních dílů nebo případné rozšíření vaší sestavy o další komponenty.

Čas potřebný k sestavení: 15 min
Počet kroků: 4
Potřebné nářadí: zahradní nůžky
Pracovní tlak:  1,5 - 4 bar
Spotřeba vody: 2l/hod/kapkovač

Info Obsah balení
Kapkovač Spike koncový - 10ks
Kapkovač Spike průběžný - 10ks
T kus - 9ks
 

Hadička 7x4mm - 23m
Spojka 3/4" x 4mm - 1ks
Filtr 150 Mesh - 1ks

Hadička 7x4mm Spojka 3/4" x 4mm

T kus
Kapkovač Spike koncový

Kapkovač Spike průběžný

Filtr 150 Mesh



Instalace

Závlaha do truhlíků a květináčů

Rozbalte  hadičku 7x4mm a nechte jí chvilku, nejlépe na sluníčku, ležet se zatíženými konci. Díky tomu se
trochu srovná a nebude mít tendenci se smotávat.

Krok č.2 - Připojení k přívodu vody

Krok č.1

Krok č.3 - Umístění kapkovačů a jejich propojení

Krok č.4 - Sestavení 
Připojte nejdříve trubku k filtru. Trubka se na spojky pouze nasouvá, nenahřívá se! Hadičku nastříhejte

pomocí zahradních nůžek a postupně všechny komponenty propojte.

Údržba závlahového systému

K napojení  sestavy použijeme filtr 150 Mesh, který připojíme otočnou maticí na kohoutek. Poté na filtr
našroubujeme spojku 3/4" x 4mm na kterou již napojíme hadičku 7x4mm.

Promyslete si a případně  rovnou umístěte kapkovače Spike do 
míst, která chcete zavlažovat.  V tento moment je důležité

promyslet jak veškeré kapkovače propojíte.  Je několik možných
variant, jak sadu pospojovat. Díky devíti T-kusům můžete rozbočit
systém na deset různých míst. Dále můžete na každou odbočku

použít jeden průběžný kapkovač a jeden koncový. Další variantou je
použít více průběžných kapkovačů za sebou a na dalších odbočkách

dát pouze koncový kapkovač  tak, jak je znázorněno na obrázku.

Systém nepotřebuje zvláštní údržbu. Jen je potřeba občas zkontrolovat zanesení filtru. Perioda kontroly
je závislá na zdroji vody. K filtrační vložce se dostanete po odšroubování otočné matky na filtru 

viz obrázek níže. Pokud by teplota měla spadnout pod 0°C, je nutné systém odpojit od přívodu vody a
odstranit veškerou vodu z filtru.


