
Návod k sestavení

Sestava s postřikovači

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.

Tryska 180° na tyčce - 5ks
Trubka 7mm - 10m
Spojka napichovací 7mm - 5ks
Trubka PE 16mm - 15m
Uzávěr 16 - 1ks
 

Čas potřebný k sestavení: 15-20min
Počet kroků: 
Potřebné nářadí: zahradní nůžky
Pracovní tlak: 0,5 - 3,5bar 

Bodec zajišťovací 16 - 7ks
Filtr 150 Mesh - 1ks

Rychlospojka 3/4" - 1ks
Spona na hadici - 1ks

Info Obsah balení

Zajišťující bodec

Uzávěr

Rychlospojka s 3/4" závitem

Filtr 150 Mesh

Trubka PE16mm

Spona na hadici

Trubka 7mm

Tryska 180° na tyčce

Spojka napichovací 7mm



Instalace

Připojte trubku k filtru pouhým nasunutím trubky na filtr a následně spoj zajistěte pomocí spony na
hadici. Trubka se  na spojky pouze nasouvá - nenahřívá se! Trubku dále umístěte a zafixujte

zajišťovacími bodci. Konec  trubky uzavřete pomocí uzávěru,  a to tak, že navléknete jedno očko na
trubku do vzdálenosti cca 20cm, a po 10cm trubku ohnete a  navléknete  na ni druhé očko, 

viz obrázek níže.

Kapková trubka s příslušenstvím

Ve spodní části tyčky  s tryskou napojte trubku 7mm viz obrázek. Umístěte trysku do záhonu a  
7mm trubku položte k hlavnímu rozvodu z trubky PE 16mm. Pro spojení využijeme spojku

napichovací 7mm, kterou vsuneme do trubky 7mm a poté jí napíchneme do trubky PE 16mm.

Rozbalte  trubky a nechte je chvilku, nejlépe na sluníčku, ležet se zatíženými konci. Díky tomu se trochu
srovnají a nebudou mít tendenci se smotávat.

V případě, že chcete využít přiložené rychlospojky  na hadici, odšroubujte horní část filtru a zaměňte ji za
přiloženou rychlospojku. Dávejte pozor, aby vám nevypadla filtrační vložka.

Krok č.2 - Připojení k přívodu vody

Připojení na zahradní hadici pomocí rychlospojky

Připojení  na 3/4" závit

Krok č.1

Krok č.3 - Hlavní rozvod z trubky PE 16mm

Krok č.4 - Připojení závlahových trysek

Krok č.5 - Regulace dostřiku
Pro regulaci dostřiku slouží otočný ventilek umístěný
hned pod tryskou. Tímto ventilkem můžete  trysku i

úplně uzavřít.

Údržba závlahového systému
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.  Pokud by teplota měla spadnout pod 0°C, je nutné systém odpojit od přívodu vody a

odstranit veškerou vodu z filtru.


