Gebruikers handleiding Navigator voerboot:
ingebruikname:
1) Plaats de batterij met 2 handen in de boot.
2) Sluit de accu aan op de stekker van de regelaar (zorg ervoor dat de verbindingsstekker in
elkaar klikt).
3) Plaats de batterij afsluitklep op de boot.
a. Gebruik hiervoor de 4 meegeleverde schroeven (draai de schroeven kruislinks aan en
vast is vast).
b. Let goed op het rubber dat het goed om de afsluitklep heen bevestigd zit dat er geen
hennep of dergelijks aan zit wat de afdichting zou kunnen belemmeren. Houd de
rand waar het rubber in valt goed schoon!
1) Zet eerst de handzender aan, en dan pas de boot aan

a. Plaats je rig montage in de voerbak door de linker of rechter voerbak te openen.
(joystick links: ) naar links bewegen voor de linkerbak te openen en naar rechts om
rechterbak te openen. Haal nu je rig aan de achterzijde onder de boot door om hem
vervolgens door de voerbak omhoog te halen, leg de rig montage achter de boot
neer. Duw joystick nu naar links of rechts zodat de stalen pin van voerbak inschuift
en duw de voerklep stevig dicht, laat nu de joystick los zodat de pin onder de
voerklep schuift, nu kun je de rig montage in de voerbak leggen. LET OP dat de pin
niet tegen de voerklep aanduwt dit zal schade aan de servo en vaarregelaar
toebrengen.
b. Hook-release zit aan weerskanten van de boot aan de achterzijde link of rechts, hier
kun je de rig montage mee uitvaren of fklying backlead dmv de linker joystick naar
boven of naar beneden te bewegen voor het lossen. (Hier hoeft u alleen de
haakbocht over de stalen pin heen te hangen)
c. Plaats de boot in het water, (rechter joystick:) en duw de rechter joystick naar voren
om vooruit te varen.
d. Duw de joystick naar voren links of rechts om vervolgens naar links of rechts te
varen.
e. Trek de joystick naar achter om achteruit te varen. ( vaar nooit achteruit wanneer de
montages nog aan/in de boot vast zitten anders zal uw lijn in de schroef terecht
komen)
f. Verlichting is bedienbaar dmv schakelaar vooraanzicht links boven de voerbak
bediening, bedien deze vlot op en neer! De schakelaars bovenop de handzender
hebben geen functie en zijn voor de toekomstige optie’s.

2) Handzender: Graupner MZ-12 2,4 Ghz 6 kanaals:
Deze handzender beschikt over een digtaal scherm wat de accu spanning weergeeft.
De handzender heeft digitale trims, hiermee kun je de servo’s fine tuning geven, beweeg hem naar
links of rechts en van boven naar beneden om je roer of voerbak servo’s mee af te stellen, je hoort
hierbij een pieptoon wanneer je hem beweegt.
Laat de handzender niet buiten liggen ivm regen en condens vorming, laat hem ook niet langdurig in
de zon liggen, ga zorgvuldig om met je spullen zodat je niet voor verrassingen komt te staan tijdens
de sessie!
Attentie:
Wanneer je klaar bent met varen haal de batterij klep los en laat deze eraf ivm condens , je boot kan
dan voldoende ventileren. Door warmte en kou verschillen komt er altijd condens in de boot en dit
zal op langere duur alles aantasten ondanks dat alles rvs is zal ook rvs gaan oxideren.
Boot accu opladen: Duw de connector van de oplader in de connector van de accu. Laad de accu
voor 7 uur wanneer de laatste rode LED brand van de accu indicatie. Je kunt zien hoe vol de accu nog
is wanneer je deze in de boot plaatst en de accu indicator van de boot bekijkt. Groen is 100%, oranje
is 50% , 1e rode LED is 25%, 2e rode LED is 10% en wil zeggen, niet meer uitvaren, accu laden of
verwisselen! VAAR de accu nooit helemaal leeg!!
Onderhoud: Maak de boot schoon na een vis sessie met water en een zachte doek dit voorkomt
krassen en dat de boot een dof uiterlijk krijgt.( mocht je hem willen poetsen gebruik een car
polisch”turtle wax” en een zachte doek maakt hem vuil afstotend. Let hierbij op dat je geen poets
op de rubbers van de lampen en afsluitrubber laat zitten dit voorkomt uitdroging. Mocht je vet
gebruiken kijk of er geen weekmakers in zitten!
Belangrijk als men de voerboot niet gebruikt, laat dan de accu deksel er af!! En koppel de accu los!!
Houd je boot in conditie en volg de aanwijzingen zoals boven genoemd en je hebt en houd plezier
van je voerboot!

Laad de boot accu met de bijgeleverde lader +/- 7 uur, wanneer je de accu
aansluit op de lader gaat het lampje rood branden (laden), wanneer de lamp
groen brand is de accu volgeladen.
Accu dieptemeter 1.2 Ah = max 1 uur laden (slaat automatisch af)
De Graupner MZ-12 handzender word gevoed door 4 X 1,5 V penlite
batterijen

