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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. 
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Osien nimitykset 
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Ennen käyttöä 

. 

Suosittelemme käytettäväksi ns. 
vapaa-ajan akkuja. Käänny osaavan 
akkuliikkeen puoleen. 

Irrota akku säilytyksen ajaksi. 

Akkuun kytkettäessä laite ei saa olla 
päällä. 

 

Käytä aina pelastusliivejä. Seuraa 
sääennustetta ja ennakoi säätilan 
muutokset. 

 

 

 

Sammuta moottori ohjauskahvasta ja 
nosta moottori ylös ennen 
rantautumista. 

 

Tarkkaile ympäristöä ja uimareita. 

 

 

 

 

 

Puhdista moottorin alaosa ajon 
jälkeen, erityisesti merivedestä. 
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Potkurin kiinnittäminen 

 

Huom! Varmista että akkujohdot on irrotettu 
ennen potkurin asentamista. 

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

Asenna sokka potkuriakselin reikään ja kohdista se 
potkurissa olevaan uraan. Tapin ja potkurin uran tulee olla vaakasuorassa. Tämän 
jälkeen asenna uhrautuva anodi, ruostumaton aluslevy ja mutteri. 

 

Pidä potkurista kiinni estääksesi sen pyörimisen ja kiristä 
mutteri potkurinkiristimellä. 

 

  Potkuria irrotettaessa toimi käänteisessä järjestyksessä. 

 

 

Moottorin kiinnittäminen 

 

Huom!   Varmista, että akkuja ei ole 
kytketty moottoriin kun asennat tai 
irroitat moottoria. 
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Aseta moottori keskelle veneen perälautaa ja 
kiristä kiinnitysruuvit. 

 

 
 
Akun kytkeminen 

Huom! Varmista, että moottori on pois 
päältä (ohjauskahva 0-asennossa) ennen 
kuin kytket akut. 

 

Valitse sopivat akku: Suosittelemme 
käytettäväksi ns. vapaa-ajan akkua. 

1. Kiinnitä moottorin punainen kaapeli akun 
positiiviseen napaan (+) 

 

Kiinnitä moottorin musta johto akun 
negatiiviseen napaan (-). 

Irrottaminen tapahtuu päinvastaisessa järjestyksessä. 

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

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

Sijoita akut tuulettuvaan paikkaan veneessä. 
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Akun varaustilan näyttö 

 

Laitteen ohjausyksikön kotelon päällä on akun 
varaustilan näyttö, ks. sivu 3. Kaikkien valojen palaessa 
akku on täyteen ladattu. Valot sammuvat yksitellen 
varauksen laskiessa 100% - 20%. Lataa akku uudelleen 
kun varaus laskee 20 %:iin. 

 

 

 

 

 

Moottorin käyttäminen 

 

Moottorin kallistaminen 

 

 
Pidä kiinni rikiputkesta toisella kädellä ja paina 
toisella rikiputken kallistusvipua. 

Vivun sijainti näkyy myös sivulla 3 kuvassa. 

 

 

 

Kallista moottori haluttuun kulmaan ja vapauta 
kallistusvipu, jolloin se lukittuu. 

 

Moottori on kallistettavissa kymmeneen eri 
kulmaan. 
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Ohjauskahvan säädöt 

 

 

 

Kahvan kulma on säädettävissä 110 astetta 
pystysuunnassa. Kahvan löysäys ja lukitus haluttuun 
kulmaan tehdään ohjauskahvan kulman 
lukitusnupista kiertämällä. 

 

Teleskooppityyppinen kahva voidaan säätää 
haluttuun pituuteen yksinkertaisesti vetämällä tai 
työntämällä kahvaa. Ulos vedettynä ohjauskahva on 
350 mm pitkä. 

 

 
 

Nopeuden säätö 

 

 

Nopeuden säätö on yhdistetty ohjauskahvaan. 
Käytettävissä on 5 vaihdetta eteen ja 3 taaksepäin. 
Moottori sammuu kiertämällä kahva 0-asentoon. 

Huom! Virtaa kytkettäessä kahva tulee olla 0-
asennossa. 
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Ohjauksen jäykkyyden 
säätö 

 

Löysää ohjauksen jäykkyyden 
säätöruuvia, aseta moottori 
sopivaan ohjaussuuntaan ja kiristä 
sitten säätöruuvia. 

 

 

 

Rikiputken syvyyssäätö 

 

 

 
Kannattele rikiputkesta moottoria ja löysää 
ohjauksen jäykkyyden säätöruuvia ja 
korkeuden säätöpantaa. Nosta tai laske 
moottori halutulle syvyydelle. Rikiputkesta yhä 
kiinni pitäen kiristä ensin korkeuden 
säätöpanta ja lopuksi säädä ohjauksen 
jäykkyyden säätöruuvi halutulle kireydelle. 

 

Vianhaku 

 
Huom! Irrota akkukaapelit ennen kuin kosket potkuriin. Pyörivä potkuri 
aiheuttaa vakavan vammautumisriskin. 

 

1.Moottori ei pyöri tai on tehoton 

-varmista, että akkukaapelit on kiinnitetty kunnolla 

-tarkista, että kaapelien liittimet ovat puhtaat ja ettei niissä ole syöpymiä 

-tarkista että akut ovat täynnä. Tarvittaessa lataa täyteen. 
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-tarkista, onko potkuriin takertunut siimaa, vesiheinää tms. Tarvittaessa irrota 
potkuri puhdistusta varten. 

 

2.Raskas ohjaus 

-tarkista ettei ohjauksen jäykkyyden säätöruuvi ole liian kireällä. 

-puhdista prikiputki ja voitele kiinnikkeet ja pyörivät osat 

-varmista, ettei mikään vedenpinnan alla estä toimintaa 

 

3.Moottori täristää 

-varmista, että potkuri on kunnolla asennettu. 

-tutki potkurin ja sokkatapin kunto, vaihda tarvittaessa 

-irrota moottorin kaapelit akusta ja pyöritä käsin potkuria. Moottorin tulisi pyöriä 
vapaasti, lukuun ottamatta pientä magneettien aiheuttamaa vetoa. Moottori voi 
sisältä vaurioitua jos se on jumissa tai lukkiutunut. Lopeta tällöin sen 
käyttäminen ja ota yhteys moottorin myyjään tai maahantuojaan. 

 

Jos ilmenee muita vikoja, myyjältä tai maahantuojalta saat tarvittaessa 
opastusta. 

 

 

 

 

 

Huolto 

 

Pese ja puhdista moottori ja potkuri käytön jälkeen huolellisesti käyttöohjeen 
mukaan. 

Takuu ei korvaa ohjeiden laiminlyönnistä johtuvaa pintakorroosiota tai 
moottorin vikaa (Katso sivu 4). 

Poista kaikki epäpuhtaudet potkurin ulko- ja sisäpuolelta jokaisen käytön 
jälkeen (Katso sivu 4 ”Moottorin puhdistus”). 
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Voitele kääntyvät osat säännöllisesti ja käytä asianmukaista työkalua osien 
kiristämiseen. 

Lisää ruosteenestoainetta kaapelin päihin ja akun liittimiin jokaisen käytön 
jälkeen. 

Säilytä moottoria hyvin tuulettuvassa paikassa ja pidä se kuivana. 

Välttääksesi vaurioita, älä käytä moottoria tuntemattomissa vesissä. 

Älä pudota tai pane mitään painavaa moottorin päälle. 

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

EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus
EG-försäkran om överensstämmelse
1. Tuotteen tyyppinumero/Produktens typnummer: Osapian 30, 40, 55

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: Osapian 30, 40, 55

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 teknisiin eritel-
miin, joiden perusteella vaatimustenmukaisuusvakuutus on annettu:
Hänvisningar till de relevanta harmoniserade standarderna som använts eller hänvisningar till andra tekniska specifikat-
ioner 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.fi

www.sahkoperamoottori.fi 




