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Trin 1: Placer den ene holder som vist på billedet. Den ”lange 
trekant” er under fladjernet, den korte øverst som vist. Den 
skal helt ind i de inderste to huller. På Linhai skal du afmontere 
en refleks for at kunne placere holderen. Pas på spejlvending. 

 
Trin 2: Placer den anden holder i den anden side af ATVen så 
den er spejlvendt mod den første. Bank derefter de to kobber 
gevind op i huller der passer til din rack. 
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Trin 3: Du kan placere de to kobbergevind hvor det passer på 
din rack,- men det er bedst at sætte den så langt inde på 
ATV’en som muligt. 

 
Trin 4: Skru det lange beslag løst fast i kobbergevindene. 
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Trin 5: Skru det korte beslag løst på på den yderste del af din 
rack. 

 
Trin 6: Sæt selve Quicksmart bærerammen fast på de to beslag 
du lige har sat under din rack. Check at hullerne kan nå sammen 
og at Quicksmart’en kan monteres. Dernæst strammer du alle 
bolte og møtrikker 
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Trin 7: Du må gerne stramme beslagene så de bukker. 

 
Trin 8: Sådan ser det færdig monterede beslag ud. 
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Trin 9: Færdig monteret Quick Smart Adapter 

 
Trin 10: Færdig monteret Quick Smart Adapter set bagfra. 



 

 
            Samling af C-Dax Quicksmart adapter 

 

© Rødkilde ATV – Rødkildevej 15 – 5762 V. Skerninge – www.atvsalg.com 6/6 

 

Opdateret 23. marts 2007 
Se separat vejledning for samling af bomme og Sprayrider 
Spørgsmål?: atv@roedkilde.com 

 


