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Vahinkojen välttämiseksi ja parhaan suorituskyvyn saavuttamiseksi tässä 
ohjekirjassa ja itse tuotteessa on seuraavia varoitus- ja huomiomerkintöjä: 

 

 
Ja tkuvas ta  tuo tekeh i t ykses tä  joh tuen  tuo te  saa t taa  

jo issak in  kohd in  e ro ta  käy t töoh jeessa  es i te tys tä .  

VAARA! Näiden ohjeiden noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa  
                 vakavan vammautumisen tai kuoleman. 
 

HUOMIO! Tietoa, joka helpottaa ja nopeuttaa käyttöä.  

VAROITUS! Näitä ohjeita on noudatettava moottorin vaurioitumisen  
                       välttämiseksi. 
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Omistajalle  
 

Kiitos, että valitsitte Haswing- sähköperämoottorin. Se on suorituskykyinen ja 
saastuttamaton sekä helppo asentaa ja kuljettaa. 
 
Tässä käyttöohjeessa on tietoja laitteen asennuksesta, käytöstä ja huollosta. Lue ohjeet 
tarkasti ennen käyttöä. Myyjäliikkeeltä ja maahantuojalta saat tarvittaessa lisäopastusta. 

 
 

Osien nimitykset 

Korkeuden säätö 

Perälautakiinnitys (T-malli) 

Korkeuden 
säätö 

Kallistuksen 
säätö 

Nostokahva 

Moottorin 
kiinnitysruuvit 

Moottorin 
kiinnike 
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Ennen käyttöä 
Suosittelemme käytettäväksi ns. vapaa-
ajan akkuja. Käänny asiantuntevan 
akkuliikkeen puoleen. 
 
Irrota akku säilytyksen ajaksi. 
 
Akkuun kytkettäessä laite ei saa olla 
päällä. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Käytä aina pelastusliivejä. Seuraa 
sääennustetta ja ennakoi säätilan 
muutokset. 
 
 
 
 
 
 
 
Sammuta moottori ja nosta moottori ylös 
ennen rantautumista. 
 
 
Tarkkaile ympäristöä ja uimareita. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Poista roskat potkurista ja puhdista 
moottorin alaosa ajon jälkeen, erityisesti 
merivedestä. 
 
 

 

Vapaa-ajan 
akku 

Tarkkaile säätä 

Varo vedenalaisia esteitä 

Moottorin puhdistus 

HUOMIO! 
Yleinen vesitiiviysluokitus IP67 
Moottorin vesitiiviysluokitus IP68 
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Potkurin kiinnittäminen 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

1. Asenna sokka potkuriakselin reikään ja kohdista se potkurissa olevaan uraan. Sokka ja 

potkuri on kohdistettava vaakasuorassa, jotta sokka ei luiskahda reiästä. Tämän jälkeen 
asenna anodi, ruostumaton aluslevy ja mutteri. 

 

 

 

 

 

 

2. Pidä potkurista kiinni estääksesi sen pyörimisen ja 
kiristä mutteri potkurinkiristimellä.   

 

 

 

 

 

 

 

 

VAARA! 
Varmista että moottorin akkujohdot 
on irrotettu akusta ennen potkurin 
asentamista. 

HUOMIO! 
Käytä asentamiseen mukana 
toimitettavaa potkurinkiristintä tai 
13 mm kiintoavainta. Muunlaisten 
työkalujen käyttäminen voi 
vahingoittaa moottoria. 
 

HUOMIO! 
Potkur ia i r rotet taessa toimi käänteisessä jär jestyksessä.  

 
mutteri 

ruostumaton  
aluslevy 

 
anodi 

sokka 

ristikkäiset urat 

HUOMIO! 
Ristikkäiset urat (2 uraa) 
mahdollistavat potkurin asennuksen, 
vaikka yksi ura olisi kulunut väljäksi. 
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Nostokahvan ja evän kiinnitys 

 

  

 

 

 

VAARA!  
Varmista, että akku ei ole kytketty moottoriin, kun asennat tai irrotat osia tai 
moottorin ollessa säilytyksessä. 

 

1. Aseta nostokahva rataskotelon päälle kuvan mukaisesti ja kiinnitä se neljällä ruuvilla. 
 
2. Aseta evä moottoriin kuvan mukaisesti ja kiinnitä se kahdella ruuvilla.  
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Moottorin kiinnittäminen 
 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Aseta moottori veneen keulaan ja kiinnitä ruuveilla ja 
muovialuslevyillä. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Perälautakiinnitys (T-malli) 

 
 
 
 
 
Kiinnitä moottori veneen keskiviivalle ja kiristä kiinnitysruuvit. 
 
 

 

VAARA!  
Varmista, että akku ei ole kytketty moottoriin, kun asennat tai irrotat moottoria 
tai moottorin ollessa säilytyksessä. 
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Akun kytkentä  

Suosittelemme käytettäväksi ns. vapaa-ajan akkuja. Ne 
on suunniteltu kestämään purettavaksi 45...75 %:iin 
kapasiteetistaan. Vapaa-ajan akun voi purkaa 20 %:iin 
kapasiteetistaan, mutta jatkuvasti niin tehtynä akun 
käyttöikä lyhenee. Tavallisen ns. käynnistysakun 
käyttöikä lyhenee, jos sen varaus laskee alle 80 %:iin. 

Cayman 55 12 V akulla ja Cayman 80 24 V akulla: 
 
1. Kiinnitä moottorin punainen kaapeli (+) 
akun PLUS-napaan (+). 
2. Kiinnitä sitten moottorin musta kaapeli (-) 
akun MIINUS-napaan (-). 
 
Cayman 80 2 x 12 V akuilla: 
 
1. Kiinnitä moottorin punainen kaapeli (+) 
ensimmäisen akun PLUS-napaan (+). 
2. Kiinnitä moottorin mukana tullut 
välikaapeli ensimmäisen akun MIINUS- 
napaan (-). Sitten välikaapelin vapaa pää 
toisen akun PLUS-napaan (+). 
3. Lopuksi moottorin musta kaapeli (-) 
kiinnitetään toisen akun MIINUS-napaan (-). 
 
Irrottaminen tapahtuu päinvastaisessa järjestyksessä. 
 
 
Irrottaminen tapahtuu päinvastaisessa järjestyksessä. 
 
  
 

 Voit helpottaa käyttöä ja lisätä turvallisuutta hankkimalla Haswingin yhdistetyn pääkytkimen 
ja automaattisulakkeen. Et tarvitse varasulakkeita. Lisäksi voit kaapeleita irrottamatta kytkeä 
virran pois moottorista. 
 
 
 
 

  
 
 
 

VAARA!   
Varmista ensin, että moottorissa ei ole virta 
kytkettynä. 
 

VAARA! 
Toimi tarkasti ohjeen ja kuvan mukaisesti. Älä kytke akun napoja (plus ja miinus) 
toisiinsa. Se aiheuttaisi oikosulun ja loukkaantumisriskin. 
 

HUOMIO! 
Sijoita akut tuulettuvaan paikkaan veneessä. 

12 V (55) 
24 V (80) 
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Akun varaustilan näyttö 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Moottorissa on akun varaustilan näyttö. Kaikkien valojen palaessa (100 %) akku on 
täynnä. Valot sammuvat yksitellen akun varaustilan laskiessa.  
 
Lataa akku uudestaan viimeistään varaustilan laskiessa viimeiseen valoon (20 % akun 
varauksesta). 
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Moottorin käyttö 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Moottorin kallistaminen  
 Paina ylösnoston vapautuspoljinta ja laske moottori veteen.  

T-malli: Avaa kallistuksen säätöruuveja ja laske moottori veteen. 
Kiristä kallistuksen säätöruuvit. 

Kuljetusasento 
Paina ylösnoston vapautuspoljinta ja nosta moottori ylös vedestä. 
T-malli: Avaa kallistuksen säätöruuveja ja nosta moottori ylös vedestä.  
Kiristä kallistuksen säätöruuvit. 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 

HUOMIO! 
Moottoria nostaessasi tai laskiessasi pidä sormet pois sarana- ja 
kääntyvistä kohdista ja kaikista liikkuvista osista. 
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Moottorin korkeuden säätö 

Kannattele (tai nosta) moottorin vartta ja 
aseta korkeuden säätöpanta haluttuun 
korkeuteen ja kiristä se.  

Anna sitten moottorin varovasti laskeutua 
säädettyyn korkeuteen. 

Kauko-ohjain (B 55 GPS) 

HUOMIO! 
Varmista, että akku ei ole kytketty moottoriin, kun vaihdat kauko-
ohjaimen paristoa. 

(T55/B80 ei käytössä) 

(T55/B80 ei 
käytössä) 

(T55/B80 Reset) 

T55/B80 täysi vauhti)
55 GPS Taivasankkuri
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Langaton yhteys 
Paina ja pidä pohjassa moottorin 

-painiketta.

Paina sitten kauko-ohjaimen - painiketta
luodaksesi yhteyden. Kolme piippausääntä 
kertoo, että yhteys on muodostettu. 

Vapauta molemmat painikkeet, minkä 
jälkeen järjestelmä on valmis. 

Merkkivalot 
T 55/B 80: 
Reset-painikkeen ympärillä on oranssi 
rengas. Punainen merkkivalo palaa mitä 
tahansa kauko-ohjaimen painiketta 
painettaessa. 

B 55 GPS: 
Kun kauko-ohjaimen virta on kytkettynä, 
sininen merkkivalo vilkkuu. Kun 
Helmsman-puhelinsovellus on liitettynä, 
sininen merkkivalo palaa.  

Punainen merkkivalo vilkkuu, kun painat 
mitä tahansa kauko-ohjaimen painiketta. 
Se tarkoittaa, että signaali on välitetty 
onnistuneesti. 

Merkkivalo sammuu, kun sammutat 
kauko-ohjaimen virran. 

 

 

HUOMIO!  
Jos merkkivalo ei syty, lataa kauko-ohjain. 

HUOMIO!  
Muista sammuttaa kauko-ohjaimen virta käytön jälkeen! 

Yhdistä-
painike 

Moottorin 
Yhdistä-
painike 
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Nopeuden säätö 
Paina 
aktivoidaksesi moottorin. 

Paina    tai 
säätääksesi moottorin 
nopeutta. 

Paina 
pysäyttääksesi moottorin. 

Moottorin ohjaus 
Paina   tai kääntääksesi 
moottoria oikealle tai vasemmalle. 

Täysi vauhti 
Paina päästäksesi täyteen vauhtiin. 

Paina uudelleen    palataksesi takaisin 
edelliseen asetukseen. 

Moottorin pitää olla ensin aktivoitu 

-painikkeella. Jos moottori pysäytetään täydestä

vauhdista -painikkeella, täysi vauhti jää oletukseksi

ja seuraavan kerran -painikkeella käynnistettäessä moottori toimii täysteholla.
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Kantohihnojen käyttö 
 

Mukavuuden lisäämiseksi voit käyttää valitsemiasi 
kantohihnoja. 

 

 

 

 

Kauko-ohjaimen lataaminen 
 
1. Avaa vedenpitävä tulppa ja yhdistä 
USB-kaapeli. Punaisen valon palaessa 
akku latautuu ja vihreän palaessa akku 
on latautunut. Jos lamppu ei pala ollen-
kaan, lataus ei onnistu. Kokeile tällöin 
toista latauslähdettä. 
 
2. Kaukosäädintä voidaan käyttää  
n. 48 tuntia yhtäjaksoisesti. On 
suositeltavaa pitää mukana myös 
kannettavaa varavirtalähdettä. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HUOMIO!  
Lisätietoja kauko-ohjaimen käytöstä yhdessä Helmsman-
puhelinsovelluksen kanssa löytyy sovelluksen pika-aloitusoppaasta 
(toimitettu yhdessä moottorin käyttöohjeen kanssa). 
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Vianetsintä 

1. Moottori ei toimi tai tuntuu tehottomalta  
- Varmista, että kaapelit ovat kunnolla kiinni. 

- Tarkista, että kaapelien päät ovat puhtaat ja että niissä ei ole ruostetta. 

- Tarkista, että akut ovat täynnä. Tarvittaessa lataa ne. 

- Tarkista, että potkurissa ei ole kalastussiimaa tai heinää. Tarvittaessa irrota 
potkuri puhdistaaksesi sen sisäpuolelle menneistä epäpuhtauksista.  

- Varmista, että potkurin sokka on edelleen hyvässä kunnossa. 

 

2. Moottorin tärinä 
- Varmista, että potkuri on kunnolla kiinnitetty. 

- Tarkasta potkurin ja sokan kunto, vaihda uuteen tarvittaessa. 

- Irrota kaapelit akusta ja pyöritä potkuria käsin. Potkurin tulisi pyöriä vapaasti 
lukuun ottamatta pientä magneettien aiheuttamaa vetoa. Moottori voi vaurioitua 
sisäisesti, jos se on jumissa tai lukkiutunut. Lopeta tällöin sen käyttö ja ota 
yhteys moottorin myyjään. 

  

3. Toimintahäiriön ilmaisin 
- Moottorissa on toimintahäiriön ilmaisin. Toimintahäiriössä moottori pysäyttää 

toimintansa automaattisesti. 

- Toimintahäiriön ilmetessä tutki seuraavat vaihtoehdot: 

o Kun akun varaustilan valot eivät pala ja moottori ei toimi, varmista, että 
kaapelit ovat kunnolla kiinni. 

o Jos valot eivät pala tai vain punainen valo palaa, tarkista myös akkujen 
jännite. 

- Moottorissa on jännitesuojaus. Moottori ei toimi, jos jännite on liian suuri tai 
liian pieni  

- Jos moottori sammuu yhtäkkiä kiihdytettäessä täyteen nopeuteen, käännä 
kahva vapaa-asentoon ja kiihdytä moottoria uudestaan. Jos moottori pysähtyy 
jatkuvasti, potkurin vapaa liikkuminen on estynyt. Siitä seuraa korkean virran 
esto ja moottorin sammuttaminen. Tarkista, onko moottori ylikuormittunut tai 
potkurin vapaa liikkuminen estetty esim. kalastussiimalla tai heinällä. Irrota 
potkuri ja puhdista se.  

- Jos kääntö ei toimi ja kuuluu neljä pitkää piippausta, ohjauksen tiellä on este. 
Poista este. 

 

 

 

  

 

VAROITUS: 
Varmista ensin, että moottori on irrotettu akuista. 
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4. Äänimerkit 
ÄÄNIMERKKI TILA 

1 piippaus Signaali vastaanotettu 

2 piippausta Toiminnon lopetus tai alkuperäisasetusten paalutus 

3 piippausta Yhdistäminen valmis 

4 piippausta Ohjauksen este 

5 piippausta Järjestelmä valmis 

Jatkuva lyhyt piipitys  korkean jännitteen suojaus 

 matalan jännitteen suojaus 

Jatkuva pitkä piippaus Moottorin ylikuormitus 

Muissa vikatilanteissa ota yhteyttä Haswing-maahantuontiin. 
 

Huolto 
 

1. Pese ja puhdista moottori ja potkuri käytön jälkeen huolellisesti käyttöohjeen mukaan. 
Takuu ei korvaa ohjeiden laiminlyönnistä johtuvaa pintakorroosiota tai moottorin vikaa 
(Katso ”Ennen käyttöä”). 

 
2. Poista kaikki epäpuhtaudet potkurin ulko- ja sisäpuolelta jokaisen käytön jälkeen 

(Katso ”Moottorin puhdistus”). 
 

3. Voitele liikkuvat osat säännöllisesti ja käytä asianmukaista työkalua osien kiristämiseen. 
 

4. Lisää ruosteenestoainetta kaapelin päihin ja akun liittimiin jokaisen käytön jälkeen. 
 

5. Säilytä moottoria hyvin tuulettuvassa paikassa ja pidä se kuivana. 
 

6. Välttääksesi vaurioita, älä käytä moottoria tuntemattomissa vesissä. 
 

7. Älä pudota tai laske mitään painavaa moottorin päälle. 
 

8. Moottori on tarkoitettu vapaa-ajan harrastuskäyttöön. Sitä ei ole suunniteltu jatkuvaan 
(ammatti)käyttöön pitkille matkoille. 

 

Tekniset tiedot 
 

Malli 50736 
Cayman B 55 

GPS 

50706 
Cayman T 55 

50737 
Cayman B 80 

Suurin nimellisjännite 12 V 12 V 24 V 
Suurin ottoteho 660 W 660 W 840 W 
Suurin työntövoima  55 lbs 55 lbs 80 lbs 
Suurin rikipituus 115 cm 100 cm 122 cm 
Nopeuden säätö portaaton portaaton portaaton 
Kääntökulma 360° 360° 360° 
Moottorin tyyppi suoraveto suoraveto suoraveto 
Paino 14 kg 12 kg 14 kg 
Akun tyyppi (suositus) 1 x 105 Ah 

vapaa-ajan akku 
1 x 105 Ah 

vapaa-ajan akku 
2 x 105 Ah 

vapaa-ajan akku 
Veneen suurin pituus (suositus) 5,5 m 5,5 m 6,5 m 
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Kytkentäkaavio 
 

Takuu 
 

Myönnämme laitteelle ostopäivästä lukien kahden (2) vuoden takuun. Takuu koskee 
laitteessa mahdollisesti ilmeneviä teknisiä vikoja ja valmistusvirheitä. Takuu ei koske 
sellaisia vikoja, jotka ovat aiheutuneet laitteen huolimattomasta käsittelystä, kuten akun 
vuotaminen tai mekaanisesta iskusta syntyneet vauriot. 

 

Takuu ei myöskään koske laitteen käyttöohjeen vastaisesta käyttämisestä aiheutuvia 
vikoja tai laitteen aiheuttamia välillisiä vahinkoja, esim. ylijännite. Takuu ei ole voimassa, 
jos laitetta on korjattu muualla kuin maahantuojan omassa huollossa. 

 

Epäselvissä tapauksissa ota ensin yhteys myyjäliikkeeseen tai sähköpostitse 
maahantuojaan osoitteeseen: asiakaspalvelu@sahkoperamoottori.fi  

 
Huoltokäytäntö 
 

Takuuaikana tai sen jälkeen ilmenneiden vikojen korjaamiseksi ota yhteyttä suoraan 
maahantuojaan sähköpostitse asiakaspalvelu@sahkoperamoottori.fi  

tai puhelimitse 050 547 8543. 

 

Takuuaikaisen huollon yhteydessä on ostokuitti tai sen kopio aina palautettava laitteen 
mukana. Liitä mukaan kirjallinen selvitys havaitsemastasi viasta. Ilmoita laitteen 
sarjanumero ja ostopäivämäärä. 
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Toimituksen sisältö 
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EU- vaatimustenmukaisuusvakuutus 

EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus 
EG-försäkran om överensstämmelse
1. Tuotteen tyyppinumero/Produktens typnummer: 50736 (Cayman B 55 GPS),

50706 (Cayman T 55) 50737 (Cayman B 80)

2. Maahantuojan nimi ja osoite:
Namn och adress av importören:
Nettitiikeri Oy
Turkkirata 26
33960 Pirkkala
asiakaspalvelu@sahkoperamoottori.fi

3. Tämä vaatimustenmukaisuusvakuutus on annettu valmistajan yksinomaisella vastuulla.
Denna försäkran om överensstämmelse utfärdas på tillverkarens eget ansvar.

4. Vakuutuksen kohde/Objekt av försäkran:
Tuote/Produkt: Sähköperämoottori/Elutombordsmotor
Tuotemerkki/Märke: Haswing
Malli/tyyppi/ Modell/typ: Cayman B 55, T 55, B 80

5. Edellä kuvattu vakuutuksen kohde on asiaa koskevan unionin yhdenmukaistamislainsäädännön vaatimusten
mukainen:
Föremålet för försäkran ovan överensstämmer med den relevanta unionslagstiftningen om harmonisering:
2014/30/EC

6. Viittaus niihin asiaankuuluviin yhdenmukaistettuihin standardeihin, joita on käytetty, tai viittaus muihin
tekni-siin eritelmiin, joiden perusteella vaatimustenmukaisuusvakuutus on annettu:
Hänvisningar till de relevanta harmoniserade standarderna som använts eller hänvisningar till andra tekniska
specifikationer enligt vilka överensstämmelsen försäkras:

EN55014-1:2006, EN55022:2006, EN550104-2:1997+A1:2001
Maahantuojan puolesta allekirjoittanut:
Undertecknat för importören:
Tampere/Tammerfors 29.1.2020
Maahantuoja/Teknisen tiedoston kokoaja/ Importör/Kompilator av teknisk fil
Nettitiikeri Oy

Heikki Rehakka 
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Nettitiikeri Oy
asiakaspalvelu@sahkoperamoottori.f

www.sahkoperamoottori.fi 
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