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Trin 1: Start med at holde sprøjten lodret og tømme den for 
løse dele. Du skal have en lanse, en fastgøringsrem, et 
ledningssæt samt en manual som vist på billedet. Ryst sprøjten, 
så du er sikker på at alle dele er ude. 

 

Trin 2: Tag den hvide transportsæk af sprøjten. 
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Trin 3: Tag sædet af din ATV så du kan se batteriet. Tag 
ledningssættet ud af posen og find de to ender med polskoene. I 
den gule beholder sidder sikringen. Hvis noget ikke virker,- så 
check først her. 

 

Trin 4: Skru den sorte ledning direkte på batteriets minus og 
den røde ledning på batteriets plus pol. 
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Trin 5: Du skal nu trække ledningen op til kontakten på styret 
under skærmene,- væk fra varme motordele. Strips ledningerne 
godt fast. På Honda kan du let afmontere skærmene ved at 
fjerne de sorte plugs med en flad skruetrækker. 

 

Trin 6: Monter den gule on/off kontakt på styret. Strips 
ledningen fast på rattet. Drej rattet i yderstillingerne så du er 
sikker på, at ledningen ikke kommer i klemme. 
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Trin 7: Når du monterer kontakten på rattet skal du være 
opmærksom på, at du ikke trækker de to konnektorer vist på 
billedet i kontakten ud.  

 

Trin 8: Hvis du har noget ledning til overs, så strips den sammen 
og placer den ved batteriet. Selve stikket til sprøjten skal du 
have liggende under sædet (eller lige over sædet) så den er let 
at sætte i sprøjten når den skal bruges. 
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Trin 9: Læg sprøjtetanken op på ATVen og monter den blå 
undertryksventil. Husk at den skal være lukket og strammet til. 
Den bruger du når tanken er kørt helt tør. Når tanken 
efterfølgende er fyldt kan du udløse vakum’et med ventilen. 

 

Trin 10: Hvis du ikke har en sprøjtebom spring til trin 12. Har du 
en sprøjtebom så klip slangen med lansen over 35cm fra tanken. 
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Trin 11: Montér en hunstiks kobberkobling på slangen fra 
sprøjtetanken. Montér derefter et hanstiks kobling på slangen fra 
sprøjtebommen og slangen til lansen. Du kan nu skifte mellem de 
to sprøjteaggregater. Alle koblinger medfølger. 

 

Trin 12: Tag de gule kopper af bunden af sprøjten i begge sider. 
De er kun transportbeskyttelse. 
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Trin 13: Tilslut strømmen via elstikket til sprøjten. Træk den blå 
rem omkring sprøjten som vist på billedet og Trin 14. Det er 
vigtigt at den blå rem går over den blå lanseholder for at holde 
den tæt til tanken. Derved sidder lansen i spænd. 

 

Trin 14 Færdigmonteret Sprayrider sprøjte, Quicksmart adapter 
og 1.5/4.5m bom. 
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Trin 15:  

1. Fyld sprøjten med vand.  
2. Check at de sorte ringe i bunden af sprøjten i begge sider 

er strammet. 
3. Check at låget er lukket og tæt og tilslut lansen.  
4. Tryk på lansen og luk alt luften ud af systemet indtil der 

kommer vand. 
5. Når der kommer vand ud slip lansen. Pumpen stopper 

herefter når der er opbygget tryk. 
 
Hvis du ikke kan få luft ud af systemet: 

1. Udløs undertryksventilen ved at trække den op og trykke 
den ned igen. 

2. Tag slangen fra lansen ud af hunkoblingen. 
3. Tænd for pumpen 
4. Tryk kraven på hunkoblingen ind med venstre hånd. 
5. Tryk hanstikket fra lanseslangen ind i hunkoblingen så den 

aktiveres (uden at du kobler dem sammen) 
6. Alt luften kommer nu ud af systemet på 1 sekund. 
7. Tilslut slangen til lansen eller bommen, afhængig af hvad 

du skal bruge. 
 
Bemærk: du kan ikke pumpe luft ud af systemet gennem en 
sprøjtebom. Det skyldes at C-Dax anvender non-drip ventiler som 
først åbner ved 0.7 bar. Derfor kan luften ikke komme ud gennem 
bommen. 
 
Ajourført d. 23. marts 2007. 
Se separat vejledning til samling af sprøjtebom og Quicksmart  


