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SIKKERHEDSFORSKRIFTER
ET VIGTIGT BUDSKAB TIL EJERE OG BRUGERE AF C-Dax ANORDNINGER OG TILBEHØR

Der advares om farerne ved at belaste din ATV eller andre køretøjer med mere end den vægt,  de er 
beregnet til at bære.

Det er vigtigt at forstå, at enhver last eller anordning, hvadenten de er fastgjort til eller anbragt på køretøjet 
eller ATV-en, vil ændre stabiliteten eller manøvreringsegenskaberne for det pågældende køretøj eller ATV. 

Sprøjtebeholdere eller andet udstyr må kun fyldes til det niveau, hvor bruttovægten er indenfor 
belastningsgrænsen for ATV-en eller andet køretøj. Sikkerhed er et vigtigt anliggende hvad angår designet, 

fabrikationen, salget og brugen af sprøjtebeholdere og andet udstyr. Som producenter af sprøjtebeholdere og 
andet udstyr ønsker vi at bekræfte overfor dig og overfor vores øvrige kunder, at sikkerheden er meget vigtig 
for os. Vi benytter lejligheden til at minde dig om nogle simple, grundlæggende og på sund fornuft beroende 
sikkerhedsregler vedrørende brugen af sprøjtebeholdere og andet udstyr. Undladelse af at følge disse regler 

kan resultere i alvorlig tilskadekomst eller død for brugerne eller tilskuere. Det er væsentligt, at alle, der er 
involverede i monteringen, brugen, transporten og vedligeholdelsen og opbevaringen af dette udstyr, er 

opmærksomme, kloge og forsigtige og ordentligt oplært i sikkerhed.

Dette gælder også for udstyr, der er lånt eller lejet ud til nogen, der ikke har læst ejermanualen og ikke er 
fortrolig med betjeningen af det anvendte udstyr.

 OVERSKRID ALDRIG BELASTNINGSGRÆNSEN FOR ATV-EN ELLER ANDET KØRETØJ.
 BEMÆRK VENLIGST, AT FYLDE SPRØJTEBEHOLDEREN ELLER ANDET UDSTYR HELT OP

OG / ELLER VEDFØJELSE AF EKSTRA UDSTYR TIL ATV-EN KAN OVERSTIGE ATV-ENS
MAKSIMALE BELASTNINGSKAPACITET OG DET ER IKKE ANBEFALELSESVÆRDIGT AT GÅ UD
OVER PRODUCENTENS RETNINGSLINJER.

 LASTEN SKALVÆRE ORDENTLIG FORDELT OG SIKKERT FASTGJORT.
 REDUCER HASTIGHEDEN, NÅR DER TRANSPORTERES LAST ELLER DER TRÆKKES EN

TRAILER ELLER SLÆBES NOGET EKSTRA UDSTYR OG TILLAD STØRRE AFSTAND TIL
OPBREMSNING.

 TILLAD ALDRIG NOGEN AT KØRE MED PÅ DIN SPRØJTE ELLER ANDET UDSTYR.
 FØLG ALTID INSTRUKTIONERNE I KØRETØJETS EJERMANUAL ANGÅENDE TRANSPORT AF

LAST ELLER KØRSEL MED TRAILER.
 KORREKT VEDLIGEHOLD IFØLGE PRODUCENTENS ANBEFALEDE

VEDLIGEHOLDELSESPROCEDURER ER AFGØRENDE.
 FØR DER GØRES BRUG AF KEMIKALIER, SKAL ETIKETTEN FRA KEMIKALIEPRODUCENTEN

ELLER   -LEVERANDØREN VEDRØRENDE PERSONLIG FOREBYGGENDE  BESKYTTELSE OG
BRUG LÆSES OG DER SKAL GÅS FREM SOM ANBEFALET.

 SIKKERHEDEN FOR ALLE KEMIKALIER, DER BRUGES INDENFOR LANDBRUGET ER
UNDERLAGT JURISDIKTION UNDER EN REGERINGSINSTANS, MILJØMINISTERIET.

ADVARSEL
For at reducere risikoen for at KØRETØJET bliver instabilt, anbefales det at udvise STOR forsigtighed ved sprøjtning på 
nedsætte hastigheden ved kørsel på bakkeskråninger

hillside bakkeskråninger og deslige
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SIKKERHEDSFORSKRIFTER

Advarsler er obligatoriske instruktioner for at hindre alvorlig tilskadekomst eller permanent skade.
Forsigtig er vejledende instruktioner for at sikre en pålidelig funktion af udstyret.
Noter er af hensyn til bekvem funktion.

ADVARSEL
At blande pesticider er en meget farlig beskæftigelse, da det involverer håndtering af de koncentrerede stoffer. Til toksiske 
blandinger c compoundsblandinger skal bruges, use blandinger bruges beskyttende beklædning såsom overalls, hat, handsker, støvler og gasmaske.

and respirator. 
Ved brug af koncentrerede sprøjtemidler er fuld beskyttelse nødvendig.

Ved brug af fortyndede sprøjtemidler bær mindst en hat, langærmet overalls af bomuld  og støvler. Hvis du bruger
det regelmæssigt, er det en god ide altid at bruge gasmaske for at undgå den kumulative effekt.Anden beskyttelse kan være 
other protection may be required – check thenødvendig. Der kan også være specielle direktiver for det enkelte kemikalie fra leverandøren. 

kemikalieleverandør kemikalieleverandøren.It may have specific directions for that particular

chemical. Beskyttende beklædning skal altid behandles med omhu. Skyl kraftigt forurenet tøj i det fri før vask 
i vaskehus.

Vask og tør disse klædningsstykker hver dag – men hold dem adskilt fra andet vasketøj.

Gasmasker behøver særlig omhu. Rengør gasmasken efter sprøjtning. Brug sæbevand, skyl dernæst og tillad den at tørre 
heltry completely helt, før den opbevares i en ren plastikpose. Skift filtratoren efter hver otte timers brug.
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FORSIGTIG
Til SO200 trukket/transporteret enhed forsynet med dæk med  
knopperknobbly tires. It is essential knopper disse dæk er ikke pumpet hårdt op da enheden ellers 

ka udsættes otherwise the unit will kan blive udsat for voldsomme stød. Det anbefalede dæktryk 
ermended tyre er 5-7 psi. Grønsvær dæk skal pumpes op til 12 psi.
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INTRODUKTION

Du har netop købt en ny Spray-On 200 (SO200) spot/boom Sprayer (pletsprøjte bom). Spray-On 200 sprøjten 
inkorporerer mange unikke detaljer, der vil gøre den til en nyttig og alsidig sprøjte.

BESKRIVELSE

C-Dax SO200 spot/boom sprøjter er en serie af kraftige sprøjteenheder, lavet af ikke-korroderende polyethylen, der 
enten kommer komplet som en trukket/transporteret enhed eller som en selvstændig tank-samling til montering på 
et fladt lad.

SPECIFIKATIONER
(Specifikationer kan ændres uden varsel)

Kapacitet

Strømforbrug
Pumpe

Tank 

Filtration 

Ramme

Bommontering

205 L 

12 VDC (12A Max)
12 VDC Flojet pump 

Ikke-korroderende, medium densitet, UV stabiliseret polyethylen

Tredobbelt filtersystem bestående af:; fintmasket tanksi, stor kapacitet, sugesier (50 masker 
per tomme) og  sprøjtepistol/bom filtre.

Forzinket blødt stål (kun den trukne/transporterede udgave)

Lodret med korrekt hulafstand for at matche alle C-Dax ATV bomme (kun trukne udgaver)

NOTE 
Til SO200 flat deck unit (til montering på fladt lad) anbefaler vi, at bomme følger sammen med fastgørelsessystemet for at 
tilladses af e recommend that booms to go with the unit should be purchased with a Quicksmarttillade nem montering og højdejustering. 

ORDRE INFORMATION

Ladmonteret med håndsprøjtepistol
SO200 Pt.No. 1086 

Transporteret med håndsprøjtepistol
NZ AUS UK 

SO200T Pt.No. 1013 Pt.No. 1013 Pt.No. 1078 

GARANTI
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1.1 

1.2 

1.3 

1.4 

GARANTI OG ERSTATNINGSFORPLIGTELSER
Brug af udstyret 
Du må selv sikre dig, om udstyret er anvendeligt til den eller de brug, du påtænker at anvende det til.

Dit forhold til detailhandleren
Hvor du mener, at du har et garantikrav (eller ethvert andet krav) i relation til udstyret, skal du 
kontakte den detailhandler, der solgte dig udstyret, ikke C-Dax direkte. Detailhandleren er ansvarlig for 
kontakten til C-Dax med hensyn til dit krav

Garanti
C-Dax garanterer den oprindelige køber, at udstyret er solgt fri for defekter mht. materialer og
fabrikation for en periode på 12 måneder fra datoen for det første detailhandelssalg (6 måneder fra 
datoen for det første detailhandelssalg, hvis udstyret er solgt i U.K.) underlagt betingelserne fremsat 
nedenunder.
C-Dax vil efter eget valg reparere eller erstatte det defekte udstyr (eller dele heraf) eller underrette
detailhandleren af udstyret om at tilbagebetale købsprisen for sådant  defekt udstyr til dig i tilfælde af 
brud på denne garanti, i henhold til betingelserne fremsat nedenunder.
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1.5 

1.6 

Erstatningsforpligtelse Undtagen hvad angår garantien som anført i paragraf 1.2 ovenover, er alle 
garantier og anbringender (inklusive de, der er udtrykt eller underforstået ved lov) med hensyn til 
udstyret eller information mht. udstyret leveret til dig af C-Dax ekskluderet i den udstrækning, loven 
tillader.
Uanset alt andet i denne manual er C-Dax’s maksimale erstatningsforpligtelse overfor dig (i tilfælde af, 
at en sådan erstatningsforpligtelse eksisterer) hvad angår ethvert garantibrud,  ethvert anliggende 
fremsat i denne manual, eller for defekt udstyr eller information mht. udstyret, der er leveret, er 
begrænset til C-Dax´s eget valg til at:

(a) reparere eller erstatte udstyret (eller dele heraf); eller

(b) anmode detailhandleren af udstyret om at tilbagebetale til dig den pris, som du
har betalt for udstyret.

1.7 Uanset alt andet i denne manual, vil C-Dax under ingen omstændigheder være erstatningspligtig, 
hverken i kontrakt, skade (inklusive forsømmelse) eller på anden måde:

(a) hvor du har ændret eller modificeret udstyret, misbrugt eller tilsluttet udstyret forkert, eller
udstyret har været genstand for enhver usædvanlig eller ikke anbefalet anvendelse, service eller
behandling (inklusive som fremsat i denne manual);

(b) hvor udstyret ikke er blevet transporteret, opbevaret eller håndteret eller brugt i
overensstemmelse med de direktiver, der givet til dig af C-Dax (eller forhandleren) (inklusive som
det er beskrevet i denne manual);

(c) hvor udstyret:

(d) er blevet genstand for forsømmelse, uheld eller udlejning, eller skaden hidrører fra almindelig
slitage, beskadiget batteri eller angreb af kemikalier;

(i) er blevet bygget efter kundens specifikationer; eller

(ii) er blevet demonteret, repareret eller serviceret af andre end en servicetekniker autoriseret
af  C-Dax

(e) for tab eller skade forårsaget af faktorer uden for C-Dax’s kontrol; eller

(f) for ethvert tab af profit eller indtægt, eller for enhver speciel, indirekte, tilfældig eller deraf
følgende skade, tab eller tilskadekomst du måtte blive udsat for.

1.8 

1.9 

Hvor C-Dax vælger at reparere eller erstatte udstyret, vil de gøre sig rimelige bestræbelser for at gøre 
dette så snart det er praktisk muligt, men vil ikke være ansvarlige for en evt. forsinkelse i forbindelse 
hermed.

Du accepterer, at de transaktioner, der er indgået mellem dig og detailhandleren (og C-Dax) er sket 
med handel for øje og med hensyntagen til alle relevante omstændigheder ved transaktionen er det 
fair og rimeligt, at bestemmelserne i the Consumer Guarantees Act 1993 (NZ) (forbrugeraftaleloven) 
ikke gælder for sådanne transaktioner i deres fulde udstrækning som loven tillader.
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TEORI OM FUNKTIONEN

Sprøjtevæsken klargøres og fyldes i tanken via lågåbningen og si-kurven. Fremmedlegemer fanges i siens trådnet og 
kan fjernes, efter at tanken er blevet fyldt.

Når der er tændt for pumpen, forsynes pumpemotoren med strøm fra batteriet. Når pumpen kører, vil væske blive 
trukket gennem den med filter forsynede sugelinje og ind i pumpen.

Med hver drejebevægelse af pumpemotoren vil væske via ventiler blive tvunget ind i et højtrykskammer i pumpehuset. 
Væsken kommer ud af pumpekammeret og via en check ventil ind i sprøjtens  tilførselsslange. Under forudsætning af at 
tilførselsslangen har en åben munding, vil væsken flyde fra slangen. Når slangen er lukket, som når sprøjtepistolens 
ventil ikke betjenes, vil der opbygges tryk i slangen og pumpehuset.

Når sprøjtepistolens ventil åbnes, vil trykket falde og pumpen vil begynde at køre.

TIPS OM FUNKTIONEN
Sprøjteslange
Anbring sprøjteslangen og lansen sikkert i stuvet-ned i stillingen i de to hanke på ferskvandstanken som vist på 
omslaget til denne manual. 

Valg af dyse
De medleverede dyser er blevet udvalgt til at matche pumpens ydelse

 Den fladnæsede dyse [5300-8400] giver god forstøvning uden for megen afdrift ved 35PSI (2,5 bar).
 Den justerbare dyse [4000-5026] giver et solidt kegleformet mønster, ideelt til pletsprøjtning.

Hvis mindre dyser bruges, vil pumpen rytmisk køre og stoppe. Pumpen tilpasser sig dette, men forårsager údsving 
i trykket og kan eventuelt reducere pumpens levetid.

Pumpe

FORSIGTIG
For at opnå bedst ydelse juster ikke spidsen så fint, at pumpen begynder at starte og stoppe rytmisk. Et grovere sprøjtemøn-

ster vil bevirke mindre afdrift.

ADVARSEL
SO200 har en maksimal kapacitet på 205 L. Hvis denne sprøjte monteres på en ATV, tjek at køretøjets vægtgrænser

ikke overskrides.

SPRØJTNING MED BOM

Hvis SO200 monteres på en pick-up eller en trailer og disse er for høje til at at bommen kan monteres korrekt (dyserne 
bør ikke være højere end 500 mm over jorden) fjern simpelthen venstre og højre beslag/konsol og drej dem rundt, så 
de lodrette arme hænger under ladhøjde. Vær sikker på, at, når du sætter beslagene på igen, du ikke strammer 
fastgørelseselementerne  for meget, da dette kan beskadige både tank og ramme.
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TILFØRSEL AF KEMIKALIER

Da der ikke kan udøves nogen kontrol over brugen af udstyret eller over vejret, beplantningen eller jordforholdene, eller 
over opbevaring, håndtering, blanding, brug eller tilførsel af sprøjtemidler eller kemikalier, vil C-Dax Ltd ikke påtage sig 
nogen som helst erstatningsforpligtelse for tab eller skade (følgeskader eller andet), der opstår direkte eller indirekte 
ved brug af dette udstyr.

Råd vedrørende kemikalier
C-Dax Ltd eller deres agenter kan ikke  give anbefalinger eller råd, hvad angår brugen af kemikalier og kan ikke påtage
sig ansvaret for nogen som helst skade, tilskadekomst eller andre følgevirkninger, når disse advarsler ikke respekteres.
Kontakt din kemikalieleverandør med henblik på rådgivning.

VEDLIGEHOLD
Rengøring
Rengør sprøjten regelmæssigt! Efter brugen skylles enheden igennem tre gange med ferskvand. Brug C-
DAX Neutralise (neutraliseringsvæske) til andet skyl.

FORSIGTIG
For at forhindre beskadigelse af sprøjten og sprøjtepistolen, tøm dem for vand

ved risiko for frost.

Filtre
Tankens kurv holdes fast af låget for at lette rengøring.. Rengør altid kurven før tanken fyldes med 
sprøjteopløsningen.

Rengør alle filtersier regelmæssigt.

NOTE 
Observeres det, at pumpen lækker mellem motoren og det sorte pumpehus eller fra selve motoren, stop brugen og få pumpen 
sserviervicerewtcease serviceret øjeblikkeligt. C-Dax Ltd og deres forhandlere har et omfattende lager af reservedele og et kompetent personale.

På grund af besværlighederne i forbindelse med pumpen er det måske bedst for dig at få din C-Dax agent til at sende den 
tilbageo post it tilbage til et autoriseret servicecenter.

FEJLFINDING

C-Dax Ltd og deres distributører har et omfattende lager af af reservedele og et kompetent
personale. Reparationer bør kun foretages af C-Dax eller et autoriseret C-Dax service center.

Der er tændt for kontakten, 
men pumpen kører ikke

1. Sikring sprunget Tjek ledninger og 
udskift 15 A sikringen

2. Kontakten til tryk aktiveret Aktiver sprøjtepistol-udløser
3. Kontakt til tryk svigtede Udskidt kontakt til tryk
4. On/Off kontakt svigtede Udskift kontakt

Pumpen kører, men stopper ikke 1.Sprøjtepistol- udløser åben Luk udløser
2. Luftlomme i pumpe Bevæg sprøjtepistolens 

udløser til al luft er ude af 
pumpen og slangen

3. Sugeslange løs Tjek og stram alle 
sugeslangeforbindelser 
mellem pumpeindløb og 
tank

4. Snavs eller sprøjterester i
pumpeventiler

Udskift ventiler

5. Blokeret sugefilter net Rens filternet
Pumpen kører, men 
pulserer mens den pumper

1. Sprøjtetryk højere end
pumpens slukkes-tryk

Reducer sprøjtetrykket 
ved at åbne den 
justerbare sprøjtespids

2. Pumpens lukkes-tryk for
lavt

Øg pumpens slukke-
tryk. Se under 
vedligehold.

Væske lækker fra pumpens 
drænhuller

1. Intern læk i pumpehuset Fjern pumpen for 
servicering
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SO200 (Flat-deck) DIAGRAM OVER DELE & LISTE
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SO200T (Trukket/transporteret) RESERVEDELSDIAGRAM OG LISTE
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HGSR SPRØJTEPISTOL RESERVEDELSDIAGRAM

Item 
No. ANTAL e9 part no e9 beskrivelse

1 1 4000-5028 Hand Gun-SR-Nozzle Filter-Mesh Cup-Stainless 

2 1 4000-5030 Hand Gun-SR-Nozzle Nut-Red-Polypropylene 

3 1 4000-5020 Hand Gun-SR-Connector-Hose-Shank 10mmx1/2BSPM-Black-Nylon 

4 1 4000-5024 Hand Gun-SR-Handle With Blue Trigger-25 Bar-1/2"BSPF 

5 1 4000-5026 Hand Gun-SR-Nozzle Adjustable-Cone-2mm-Brass 

6 2 4000-5042 Hand Gun-SR-Washer-Gasket-19x12x3mm-White-Nylon 

7 1 4000-5022 Hand Gun-SR-Handle Assembly w/shank-HGSR 
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FLOJET SPRØJTEPUMPE UDSKIFTNINGSDELE

De følgende udskiftningsdele til 12V Flojet 7.6 L/Min pumpen fås hos enhver C-Dax forhandler: 
Dette diagram er kun for 7.6L/min pumpen, enheder produceret før januar 2015.

BEMÆRK VENLIGST AT DER INGEN UDSKIFTNINGSDELE FÅS TIL 10.9 LPM PUMPEN

BEMÆRK
Vælg venligst den korrekte slangeforbindelse passende til din pumpetype

Billederne nedenunder viser quadport typen (fireportstypen) (fotoet til venstre) og den 
gevindskårne type (fotoet til højre). Den gevindskårne type kan ikke længere bestilles 
og skal erstattes af en quadport type. Når et gevindskåret pumpehus udskiftes med et af 
quadport typen, får du brug for udskiftnings-quadport slangefittings udover pumpehuset.

Quadport Type: Screw Type: 

ITEM PART NO. BESKRIVELSE
1 6800-5160 Pumphead Kit (includes pressure switch) 

To Suit Quadport Type 

6800-5000 Replacement Pump 

Quadport Type 

6200-2980 Pipe-Fitting-Flojet-vinkel-10-13mm
ShankxQuad Port Pump-Nylon 

6200-3020 Pipe-Fitting-Flojet-Straight-10-13mm 
ShankxQuad Port Pump-Plastic 


