
SIDE 1

QUICK GUIDE – Kom hurtigt i gang! 
 
Installation af Spray Assist Appen

Spray Assist er tilgængelig til både Iphone og Android og findes ved at  
søge efter ”Cropwise Spray Assist” i enten Google Play eller App store.  
 
- Kræver Iphone iOS 13.0 eller nyere 
- Kræver Android 5.0 eller nyere

 

Første gang du skal bruge Appen – opret bruger

- Vælg Create your account 
- Vælg Danmark fra drop-down menuen og dernæst i Vælg din rolle vælger du om du er Landmand, 

rådgiver eller sprøjtefører. Afslut med at trykke Indsend
- Opret nu din profil ved at udfylde Fornavn, Efternavn, E-mail, Mobil nr. og Password. Tryk Continue
- Du vil nu blive bedt om at acceptere brugerbetingelser og privatlivspolitik ved at sætte flueben og trykke 

Next

Første gang du bruger Appen vil du blive bedt om at tillade at Spray Assist får adgang til din lokation mens du 

benytter Appen.

AUG2022REV1



SIDE 2

Vælg udstyr/marksprøjte 
 
Tryk på Udstyr som du finder nederst i bundmenuen 
 
Dernæst kan du vælge din marksprøjte ved Tilføj sprøjte 
 
Indtast Navn, Tankstørrelse, Bombredde og Dyseafstand  
 
Afslut ved at trykke på Færdig oppe i højre hjørne 

”Sprøjteuret” viser vejrforholdene fordelt ud over dagen i form af farver. 
Orange (Ikke tilrådeligt at sprøjte), gul (Du kan sprøjte) eller grøn (Bedst 
at sprøjte). 
 
App’en vil automatisk tracke din nuværende GPS position og bruge 
det som udgangspunkt. Ønsker du at vælge anden adresse, tryk da på 
adressen – søg efter den ønskede lokation og tryk på Færdig 
 
Tryk på datoen for at vælge hvilken dag dwu ønsker at se Sprøjte-udsig-
ten for 
 
Tryk på den cirkel/tidspunkt der svarer til dit ønskede starttidspunkt for 
sprøjtningen 
 
Vælg Sprøjte-opgavens varighed.  
(Varigheden vises også i form af en ”bue” i sprøjteuret) 
 

Før man kan oprette en ny plan, så skal der vælges udstyr!
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Sådan planlægger du sprøjtningen 
Efter udstyr er valgt, kan der oprettes en plan for sprøjtningen.  
Gå til Sprøjte-udsigt og tryk på Opret ny plan 

- Vælg først Afgrøde, Formål og Timing fra dropdown menu

- Vand mængde og Fremkørselshastighed bliver automatisk udfyldt ud fra anbefalede indstillinger

- Du kan vælge din marksprøjte i Sprøjte og navngive din sprøjteplan i Plan navn  

- Tryk på Næste og du vil komme til en side hvor Spray Assist anbefaler de optimale sprøjtedyser i forhold 

til vejrforhold og din plan (Bemærk, App’en vil her fortælle hvis det er for blæsende til at sprøjte, ellers 

hvis du ikke har en dyse der passer til vejrforholdene)

- Du har mulighed for at tilføje den anbefalede dyse til din sprøjte. Tryk på Føj til dit udstyr og vælg Ja 
hvis du er sikker på at du vil tilføje dyse

- Efter du har valgt din sprøjtedyse vil du se de ANBEFALEDE INDSTILLINGER, hvor du har mulighed for 

at ændre tryk ved Skift tryk. Her er det muligt manuelt at øge eller sænke trykket og få nye ANBEFALE-

DE INDSTILLINGER.

- Tryk på Bekræft og din sprøjteplan er nu oprettet. 

Tilføj dyser til dit udstyr 
 
Når du har tilføjet din marksprøjte får du mulighed for at tilføje de dyser 
du har til rådighed på din bedrift. 
 
Vælg den tilføjede marksprøjte-profil du ønsker at tilføje dyser til 
 
Vælg Tilføj dyse og vælg mellem fabrikanter og dysetyper.  
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Start sprøjtningen og gem dine data  
 
Vælg Planer nederst i bundmenuen. 

 

Her kan du ændre i din plan hvis det er nødvendigt. 

 

Når du har sikret dig at alt ser fint ud kan du trykke på Start sprøjtning 

og gå igang med at sprøjtearbejdet. Når du er færdig trykker du blot stop. 

 

Gemte sprøjtejobs vil du efterfølgende kunne finde i arkiver. 
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