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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.

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 
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 den.

 OVERSKRID ALDRIG BELASTNINGSGRÆNSEN FOR ATV-EN ELLER ANDET KØRETØJ.
 DÆKKENE PÅ ALLE ATV-ER OG UDSTYR TRUKKET /TRANSPORTERET AF EN ATV SKAL VÆRE PUMPET OP TIL DET 

TRYK, DER ANBEFALES AF PRODUCENTEN.
 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 UNDERLAGT JURISDIKTION UNDER EN REGERINGSINSTANS, 
MILJØMINISTERIET.

NOTE 
For at udregne bruttovægten for din sprøjte er 1 liter vand = 1Kg

GARANTI
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GARANTI OG ERSTATNINGSFORPLIGTELSE

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.

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 transporteret, opbevaret, behandlet eller brugt i
overensstemmelse med enhver anvisning givet af C-Dax (eller detailhandleren) til
dig (inklusive som fremsat 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;



3 

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

(e) 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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BESKRIVELSE
Quicksmart™ tilkoblingssæt / attachment kit kan fastgøres til lastbærer-
rammerne på de fleste ATV-er og tillader tilkobling/fastgørelse af C-Dax

sortimentet af Quicksmart™ kompatibelt ATV tilbehør.
INDHOLD

Part No. Antal
3500-3500 1 
1072-7000 1 
3200-0006 4 
3310-6006 4 
3290-0620 4 
3290-0625 4 
7700-1000 2 
2840-0640 4 
3170-0006 4 
3290-1025 4 
3170-0010 4 
7700-7900 2 
1072-7001 

BESKRIVELSE
Frame-ATV-Quicksmart G2-ZP 
Bracket Attachment QSLH 
Nut Blind M6 
Washer Flat M6 ZP 
Screw HH M6x20 
Screw HH M6x25 
Saddle Short 
Bolt HH M6x40 
Nut-Nyloc-M6 
Screw HH M10x25 
Nut Nyloc-M10 
Saddle Long 
Bracket Attachment QSRH 1 

MONTERING af QS sættet: anbring fastgørelses-konsollerne under lastbærerens 
ramme for at finde ud , hvor langt fra hinanden konsollerne skal anbringes. For optimal 
styrke , prøv da at anbringe konsollerne 550 mm fra centrene. Om nødvendigt kan 

konsollerne anbringes nærmere eller fjernere fra hinanden for ikke at være i 
vejen.

Når afstanden er blevet afgjort, justeres konsollerne indad eller udad, således at de to 
bageste huller er på hver side af den bageste travers på lastbærerens ramme. Det lille 
(bøjle)beslag vil blive brugt bagtil.

Vælg de huller i hver konsol, der bedst matcher de forreste traverser på lastbærer-
rammen. De lange beslag vil brugt foran. Opmærk disse huller med en pen eller 
blyant.

Fjern konsollerne fra lastbæreren og indsæt blindnitterne fra bunden af de 
markerede huller. Slå dernæst blindnitterne på plads med en hammer, idet der passes 
på ikke at beskadige disse.

Få konsollerne til at glide tilbage under lastbærer-rammen til den oprindelige position 
og sikker den bagtil ved at bruge de korte bøjlebeslag  og de medleverede M6x40 
mm bolte og sikkerhedsmøtrikker og flade skiver. På nogle plastik-lastbærere kan 
det være nødvendigt at bore huller i lastbæreren til befæstigelsesboltene.

Sikker konsollerne fortil ved at bruge bøjlebeslagene med de aflange huller og de 
medleverede M6x25 mm skruer, sikkerhedsmøtrikker og flade skiver På lastbærere 
af plastik kan det være belejligt at bruge de flade bøjlebeslag.

Fastgør QS rammen til befæstigelses-konsollerne ved brug af M10x25 skruer og 
nylon møtrikker.

Vær sikker på, at alle møtrikker er strammet, før QS rammen belastes.
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