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Aan de eigenaar

WAARSCHUWING

LET OP

ATTENTIE

Gefeliciteerd met de aankoop van uw Haswing elektrische buitenboordmotor. 
Een Haswing is een duurzaam kwaliteitsproduct, ontworpen om topprestaties te leveren. 
Bovendien is uw Haswing gemakkelijk in gebruik en volkomen vrij van enige emissies. 
Deze gebruikershandleiding bevat belangrijke informatie met betrekking tot een juiste 
installatie, bediening en onderhoud. Leest u daarom deze handleiding aandachtig door en 
verzeker u ervan dat u de inhoud begrijpt, voordat u de motor in gebruik neemt. 
Mocht u desondanks nog vragen hebben over onze producten, dan staat uw officiële 
Haswing dealer u graag te woord. 

Tot slot wensen wij u veel duurzaam vaarplezier toe met uw Haswing elektromotor! 

 

Om gevaarlijke situaties te vermijden en om een optimaal functionerende motor te 
garanderen, zijn er speciale symbolen in de gebruikershandleiding en op de motor 
geplaatst.

Geeft aan, dat het gevaar bestaat van 

letsel of overlijden als er geen juiste 

maatregelen worden getroffen.

Attendeert u op veiligheidsadviezen 

ofwel op onveilige handelingen die 

kunnen leiden tot persoonlijk letsel  

of tot schade aan de motor.

Informatie die de procedures 

eenvoudiger of sneller maken.
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Weersomstandigheden

Let op voor ondiep water

Dit gedeelte
niet spoelen

Reinigen van de motor

Deep cycle
Accu

Dit gedeelte spoelen

Voordat u gaat varen

Voor een goed functionerende motor moet 
een 12 Volt “deep cycle” semi-tractie accu 
van minimaal 105 Ah worden gebruikt. 
Onjuist gebruik van de accu kan schade aan 
uw motor veroorzaken.

Verzeker u er van, dat de motor is 
losgekoppeld van de accu zo lang de 
boot uit het water is.

Informeer naar de lokale weersomstandig-
heden voordat u gaat varen en zorg er voor, 
dat alle opvarenden zijn voorzien van een 
passend zwemvest.

Schakel de motor uit met de aan/uit knop op 
de afstandsbediening om vaart te minderen. 
(fig. 12) Als u in ondiep water terecht 
komt, kantel dan de motor om schade te 
voorkomen.

Let tijdens het varen altijd op 
zwemmers en andere obstakels 
in de nabijheid van uw boot.

Verwijder aanslag en verontreiniging  
van de propeller en spoel de motor 
goed af, vooral na gebruik in zout of  
brak water.
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Installatie

MOntAGe VAn de PrOPeller

Propellersleutel

figuur 1

figuur 2

Kruisgroeven 
breekpen

RVS ring
Moer

Rubberen 
ring

Propellersleutel

figuur 1

figuur 2

Kruisgroeven 
breekpen

RVS ring
Moer

Rubberen 
ring

ATTENTIE

ATTENTIE

Verzeker u er van, dat de accu niet 
is aangesloten als u de propeller 
monteert of vervangt.

Draai de moer ¼ slag verder nadat u 
een lichte weerstand voelt (12,5 Nm). 
Draai de moer niet te vast; dit kan tot 
beschadiging van de propeller leiden!

De haaks op elkaar staande groeven 
maken het mogelijk om de propeller 
opnieuw te monteren als één van de 
groeven is versleten.

Gebruik de bijgeleverde kunststof 
propellersleutel of een 13 mm dopsleutel 
om de propeller te monteren. Het gebruik  
van niet/slecht passend gereedschap 
kan schade aan de motor veroorzaken.

Om de propeller te demonteren of te 
vervangen, voert u de bovenstaande 
werkzaamheden in omgekeerde 
volgorde uit.

Plaats de breekpen in het daarvoor bestemde gat in 
de aandrijfas en zorg er voor, dat deze in lijn zit met 
de propeller (de breekpen en de groef in de propeller 
moeten beide horizontaal worden uitgelijnd). Als de 
propeller op zijn plaats zit, monteer dan de rubberen ring, 
de roestvrij stalen sluitring en de moer op de as. (fig.1)

Houd de propeller vast om te voorkomen dat deze meedraait 
en gebruik de propellersleutel om de moer vast te draaien. (fig.2)

WAARSCHUWING

LET OP

ATTENTIE
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figuur 3

figuur 4

LET OP

LET OP

Vin, bouten en moeren zijn 
in een apart zakje verpakt

Handgreep en schroeven zijn 
in een apart zakje verpakt 

MOntAGe VAn de HAndGreeP en de VIn

Verzeker u er van, dat de accu niet is aangesloten  
als u de accessoires monteert.

a)  Plaats de handgreep op de motorsteun 
en zet deze vast met de 4 schroeven.  
(fig. 3)

b)  Plaats de vin aan de onderzijde  
van de motor en zet deze vast 
door middel van de 2 bouten en 
moeren. (fig. 4)

WAARSCHUWING

Installatie
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Verzeker u er van dat de 
accu niet is aangesloten 
gedurende de montage en 
dat er niet wordt gevaren.

Plaats de motorsteun op de juiste 
plaats en monteer deze vervolgens met 
de daarvoor bestemde bevestigings-
schroeven en kunststof ringen.

WAARSCHUWING

figuur 5

figuur 6

Rood (+) Zwart (-)

Deep-cycle
Accu

1

2 3

figuur 5

figuur 6

Rood (+) Zwart (-)

Deep-cycle
Accu

1

2 3

MOntAGe VAn de MOtOr AAn de BOOt

Installatie

Accu aansluiten.
Gebruik een geschikte accu – een 12V 105Ah 
“deep cycle” semi-tractie – het gebruik van 
een onjuiste accu kan schade aan de motor 
veroorzaken. Bevestig de rode motorkabel 
(+) aan de positieve accupool (+). Bevestig de 
zwarte motorkabel (-) aan de negatieve accupool 
(-). Draai de accuklemmen goed vast op de 
accupolen. (fig. 6)

Plaats de accu op een goed 
geventileerde positie.

AAnsluIten VAn de Accu
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Zorg er tijdens het in- en uitklappen van de motor voor dat u uw vingers uit 
de buurt van scharnier- en schuifpunten en andere bewegende delen houdt.WAARSCHUWING

90

0

figuur 8

figuur 7

90

0

figuur 8

figuur 7

BedIenInG VAn de MOtOr
1)  In-/uitklappen en opbergen 

van de motor
Druk het inklap pedaal in en 
kantel de motor over een hoek 
van 90° in het water. (fig.7)

2)  Opbergen van de motor
Druk het inklap pedaal in en 
kantel de motor uit het water. 
Door de motor-as vervolgens 90° 
te verdraaien, kunt u de motor in 
de inklapsteun schuiven. (fig.7)

Instellen VAn stAArtlenGte
u kunt de gewenste lengte instellen 
door de klemmoer op de motor as 
los te draaien, waarna u de motor op 
de gewenste positie vast kunt zetten 
door de klemmoer weer stevig aan te 
draaien. (fig.8)       

Installatie
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BedIenInG drAAdlOze AfstAndsBedIenInG

sIGnAAllAMPje
Bij elke bedieningshandeling brandt het 
signaallampje, dit betekent dat er een  
bedieningssignaal wordt uitgezonden. (fig.9)

snelHeIdsreGelInG
druk 1 x op de aan/uit knop om de motor te 
activeren (1 piep hoorbaar). Door meerdere 
malen op de knop “versnellen” te drukken 
(hierbij is 1 piep per druk hoorbaar) kunt u 
de snelheid in verschillende stappen omhoog 
brengen. Om de snelheid te verlagen drukt 
u meerdere malen op de knop “vertragen” 
totdat de gewenste snelheid wordt bereikt. 
Om de motor volledig te stoppen drukt u 
eenmaal op de aan/uit knop (nu zijn er 
2 piepjes hoorbaar) (fig.10)

figuur 9

R F

figuur 10

R F

Herstel knop (R)

RechtsafVertragen

Vertragen

Versnellen

Versnellen

Aan/uit knop

Aan/uit knop Signaal lampje

Maximale snelheid (F)

Linksaf

figuur 9

R F

figuur 10

R F

Herstel knop (R)

RechtsafVertragen

Vertragen

Versnellen

Versnellen

Aan/uit knop

Aan/uit knop Signaal lampje

Maximale snelheid (F)

Linksaf

figuur 9

R F

figuur 10

R F

Herstel knop (R)

RechtsafVertragen

Vertragen

Versnellen

Versnellen

Aan/uit knop

Aan/uit knop Signaal lampje

Maximale snelheid (F)

Linksaf

ATTENTIE

Als er geen signaallampje brandt, 
vervang dan de batterij van de 
afstandbediening.

Bediening van de motor
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Besturen VAn de MOtOr
Druk op de linksaf knop om linksaf 
te gaan of op de rechtsaf knop om 
rechtsaf te gaan (fig.11)

MAxIMAle snelHeId en de Herstel knOP
Druk op de aan/uit knop om de motor te activeren  
(1 piep hoorbaar)  en vervolgens op de F-knop om 
direct op maximale snelheid te varen (ook 1 piep 
hoorbaar). U kunt terug naar de oorspronkelijke 
snelheid door nogmaals op de F-knop te drukken  
(2 piepjes hoorbaar) (fig. 12)

Druk op de R-knop om het 
systeem te herstellen (er zijn 
2 piepjes hoorbaar). WAARSCHUWING

BeVestIGInGsBAnd VOOr AfstAndsBedIenInG
Bevestig de band aan de afstandsbediening  
(zie fig. 13) en bevestig deze vervolgens aan 
bijvoorbeeld uw vishengel.

figuur 13

figuur 11
R F

FR

R F

figuur 12

figuur 13

figuur 11
R F

FR

R F

figuur 12

figuur 13

figuur 11
R F

FR

R F

figuur 12

Bediening van de motor
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drAAdlOze AfstAndsBedIenInG 
kOPPelen 
druk de reset knop op de motor in 
en houd deze vast. (fig. 14) Druk 
vervolgens de aan/uit knop van de 
afstandsbediening in en wacht tot u  
3 piepjes hoort. Deze 3 piepjes geven 
aan dat er een verbinding is tussen de 
motor en de afstandsbediening.

Het VerBreken VAn 
de drAAdlOze VerBIndInG
Om de draadloze verbinding te 
verbreken, stopt u met het bedienen 
van de motor en u drukt de Reset knop 
op de motor tenminste 6 seconden in. 
Ter bevestiging hiervan hoort u 2 lange 
piepsignalen. (fig. 14)

Deze motor is voorzien van een zogenaamde bedieningsfout indicatie.  
Als er een bedieningsfout plaats vindt stopt de motor automatisch en zijn 
er 1 of meer pieptonen hoorbaar. Lees voor verdere details het hoofdstuk 
“Oplossen van eventuele problemen”. (pag.14)

LET OP

figuur 14

40%

20%

Reset knop

Aan/uit knop

Bediening van de motor
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ATTENTIE
Als de accuspanning te ver is gedaald zal de motor uit zichzelf 
uitschakelen om de accu te beschermen. Op dat moment is er een 
‘constante pieptoon‘ hoorbaar. 

VerVAnGen VAn de BAtterIj 
VAn de AfstAndsBedIenInG
Zie hiervoor de 
instructieschetsen 
van fig. 15

AccucOndItIe Aflezen
De motor is voorzien van een 5-tal 
LED lampjes om aan te geven wat 
de conditie van de accu is. Als alle 
LED’s branden is de accu volledig 
opgeladen. Als uitsluitend het laatste 
lampje (bij 20%) nog brandt, dient de 
accu te worden opgeladen. (fig.16)

Batterij

figuur 15

Battery Level

figuur 16

Batterij

figuur 15

Battery Level

figuur 16

Bediening van de motor

Zorg er tijdens het vervangen 
van de batterij van de 
afstandsbediening voor, dat 
de accu niet is aangesloten.

WAARSCHUWING
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Oplossen van eventuele problemen

Motor draait niet of heeft 
onvoldoende vermogen.
-  Controleer of de accukabels 

juist zijn aangesloten.
-  Controleer of de accupolen schoon 

en vrij van corrosie zijn.
-  Zorg ervoor, dat de accu volledig is opge-

laden. Als de accu leeg is, laad deze dan op.
-  Controleer of er geen vislijn of andere 

vervuiling klem zit bij of aan de propeller. 
Indien dit het geval is, demonteer dan de 
propeller en maak deze goed schoon.

Motor trillingen.
Controleer of de propeller juist is 
gemonteerd. Inspecteer de propeller en de 
breekpen op een goede passing en vervang 
deze indien nodig. Maak de accukabels 
los en controleer of de motor as met de 
hand kan worden rondgedraaid. Hierbij 

mag uitsluitend een lichte magnetische 
weerstand worden gevoeld. Als de as vast 
zit/blokkeert kan er een motorschade zijn 
ontstaan. In dit geval kunt u de motor 
niet meer gebruiken en adviseren wij u 
om met uw dealer contact op te nemen. 
Voor alle andere niet hierboven genoemde 
mankementen dient u met uw dealer 
contact op te nemen.

Storingsindicatie
Indien er een continue pieptoon hoorbaar 
is, betekent dit een overbelasting van de 
motor. Controleer in dat geval of de boot 
niet te zwaar is beladen en controleer ook 
of er geen vislijn of andere vervuiling in 
de propeller zit. Demonteer en reinig de 
propeller zonodig. Als het draaien van de 
motor as niet werkt en er 4 lange piep-
signalen hoorbaar zijn, betekent dit dat er 
waarschijnlijk een mechanische blokkering 
aanwezig is die het draaien van de motor as 
belemmert. Controleer en verwijder in dat 
geval de eventueel aanwezige mechanische 
blokkering. 

signaal Oorzaak

1 piepsignaal Bedieningssignaal goed ontvangen

2 piepsignalen Herstelsignaal (d.m.v. R-knop)

3 piepsignalen Afstandsbediening en motor correct verbonden

5 piepsignalen Systeem is gereed

Continue piepsignaal Te lage accuspanning

2 lange piepsignalen Draadloze verbinding verbroken

4 lange piepsignalen Motor draaifunctie geblokkeerd

Continue lange pieptoon Elektrische overbelasting

Hoorbare signalen
Voor alle andere niet 
hierboven genoemde 
mankementen dient u 
met uw dealer contact 
op te nemen. Verzeker u 
er van, dat het vaarwater 
diep genoeg is en dat er 
zich geen obstakels in 
het water bevinden.

Verzeker u er van, dat de 
accu niet aan de motor is 
aangesloten als u bewegende 
delen controleert.

WAARSCHUWING
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Onderhoud

OnderHOud
1)  Dit product is niet ontworpen om continue in zout water te worden gebruikt.  

Onjuist gebruik zal corrosie aan de motor tot gevolg hebben.  
Spoel de motor grondig met zoet water na eventueel gebruik in zout water.

2)  Reinig de propeller na elke vaart en verwijder alle aanslag en vervuiling van de 
propeller.

3)  Breng regelmatig een geschikt smeermiddel aan op alle draaipunten en 
gebruik het juiste gereedschap om alle betreffende onderdelen vast te zetten.

4)  Breng na elk gebruik een anti-corrosie middel aan op de accuklemmen 
en de accukabels.

5)  Sla de motor na gebruik op in een droge en goed geventileerde ruimte.
6)  Om gevaarlijke situaties te vermijden, adviseren wij u om de  

motor niet op drukke vaarwateren te gebruiken.
7)  Plaats geen zware of scherpe voorwerpen op de motor.
8)  Deze motor is ontworpen voor recreatief gebruik buitenshuis en is niet geschikt voor 

het afleggen van grote afstanden. 

Accessoire ingang

Zoemer

Magneet schakelaar

Antenne
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Zwart
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IMPORTEUR:    TEL:  0347-349749
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99
91

0-
C

A
YM

N
-A

11
 


