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1. Plaats de zwarte “O”-ring in de wite schroefdop.
2. Druk het dunne uiteinde van de zwarte rubberen straalpijp door de schroefdraadkant van de
wite schroefdop zoals te zien in (ig 2 en, zoals te zien in ig 3, duw de wite schroefdop door
tot in de groef van de zwarte rubberen straalpijp. Zie (ig 4.
3. Schuif de rode vinnen in de wite schroefdop zoals te zien in (ig 5 en (ig 6, om het Rokit
staartstuk samen te stellen.
4. Vul een plastc limonade drukfes prik/bubble/PET-fess) met water, ongeveer ¼ vol. Zie (ig 7.
Met wat minder water gaat het model zelfs nog hoger!
5. Schroef het Rokit staartstuk aan de limonadefes. oud daarbij de fes met de dop omhoog,
anders loopt het water eruit. (ig 8. LET OP: slechts handvast aandraaien, anders kan er
schade ontstaan aan de wite Rokit schroefdop.
6. Druk de messing uitlaatdop zonder schroefdraads) van de gele drukslang in de zwarte
rubberen straalpijp. Zie (ig 9. Zorg ervoor dat de messing uitlaatdop goed vast zit in de
zwarte rubberen straalpijp, tot aan de laatste aanslagring daar waar de gele drukslang in de
messing uitlaatdop verdwijnts). et kan soms handig zijn om de rode vinnen even te
verwijderen. Door de messing uitlaatdop eerst even wat nat te maken, glijdt deze
gemakkelijker op zijn plaats. Insmeren met wat zuurvrije vaseline of afwasmiddel helpt ook
goed. De messing uitlaatdop schiet dan ook gemakkelijker en eerder uit de zwarte rubberen
straalpijp er is minder druk nodig van de ietspomp, de Rokit-Waterraket gaat dan wel
minder hoogs).
7. Verbind het venteleinde van de gele drukslang met een ietspomp autoventel aansluitngs).
Zie (ig 10.
Klaar voor de lancering!
8. Plaats je Rokit-Waterraket op een vlakke, bij voorkeur wat zachte, ondergrond grasvelds), op
een open terrein. Breng je Rokit-Waterraket op druk met de ietspomp rustg pompens). Je
Rokit-Waterraket lanceert vanzelf, als je de goede druk hebt bereikt tussen 2 en 3 Bars).
Zie (ig 12. De messing uitlaatdop wordt uit het model geperst. et water spuit eruit en je
model raast omhoog!
9. Als de ondergrond niet vlak is, of er is wat meer wind, waardoor je Rokit-Waterraket omvalt,
dan kun je de meegeleverde metalen lanceerdraad gebruiken. Prik deze in wat stevige
ondergrond en plaats je Rokit-Waterraket met de rubberen zwarte straalpijp er bovenop.
LET OP:

Waterraketen kunnen zeer snel zijn. et is géén speelgoed.
Let op de veiligheidsaanwijzingen hier beneden.
WAARSCHUWING: GEEN SPEELGOED
ALLEEN GEBRUIKEN ONDER TOEZIC T VAN EEN VOLWASSENE
 Sta niet over het model heen gebogen
 Alleen buiten gebruiken op een open ruimte
 Gebruik op gras, voor zachtere landingen, of gebruik een parachute
 Als het model niet wil lanceren, schroef dan voorzichtg het staartstuk van de drukfes.
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