
Användarmanual

VARNING
För din och utrustningens säkerhet se till att du vidtar följande försiktighetsåtgärder. Om varningar och 
instruktioner inte efterföljs kan det leda till skador på egendom, allvarliga skador eller död. Vänligen 
förvara manualen och läs den noga innan du använder produkten. Ifall du tappar bort manualen ber vi 
sig kontakta centret för service efter försäljning.
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Produktens användningsmöjligheter: Alla SUP-brädor, kajaker och kanoter med 
inskjutbar fena. Den eldrivna fenan driver endast i en riktning, paddlaren måste 
svänga brädan.

SÄKERHETSVARNING
1.   Denna produkt är endast avsedd för att driva vattensportsprodukter för fritidsbruk och att 

användas i vatten. Det är förbjudet att använda den för andra ändamål.
2.   Vid användning av produkten ska användaren vidta åtgärder med flytutrustning, följa de 

lokala vattenreglerna och vara uppmärksam.
3.   Vid användning av produkten ska användaren se till att vattnet är tillräckligt djupt för att 

rymma drivfenan så att den inte tar skada.
4.   Vid användning av produkten ska varje passagerare använda en godkänd flytväst eller 

motsvarande personlig flytanordning och åror.
5.   Vid användning av produkten ska en nödstoppsrem fästas kring användarens vrist.
6.   Använd inte motorn i floder eller älvar med starkt vattenflöde, i starka strömmar eller vid 

plötsliga stormar eller tidvatten.
7.   Använd inte produkten efter att du tagit piller eller alkohol.
8.   Denna anordning kan användas av barn över åtta år gamla och personer med nedsatt 

fysisk, sensorisk eller psykisk kapacitet eller brist på erfarenhet och kunskap, om de har 
hållits under uppsikt eller instruerats i hur man använder anordningen på ett säkert sätt och 
att de förstår riskerna. Barn får inte leka med anordningen. Barn får inte rengöra eller 
underhålla anordningen utan uppsyn.

9.  Produkten ska inte användas av barn under 8 år och de ska övervakas för att säkerställa att 
de inte leker med produkten.

10. Modifiera inte produkten och tillägg inga delar på något sätt. Vänligen kontakta centret för 
service efter försäljning ifall någon del är trasig.

11. Om sjögräs eller en fiskelina fastnar kring propellern eller om den fastnar i lera ska du 
omedelbart stänga av strömmen och rengöra propellern.

12. Om propellern vidrör stenar eller hinder i vattnet vid användning vänd i lämplig riktning för att 
inte ramla i vattnet.

13. Tvätta motorfenan och motorn med sött vatten och sätt den inte i havsvatten eller saltvatten, 
för att undvika skador på motorn.

14. Produkten har li-jon-batterier och följ alltid batteriernas anvisningar.
15. Batteriet ska avlägsnas från anordningen innan den skrotas.
16. Anordningen ska kopplas från strömkällan innan batteriet avlägsnas.
17. Batteriet ska bortskaffas korrekt enligt lokala regler.
18. Ladda eller använd aldrig produkten vid åskväder och då det blixtrar.
19. Kontrollera att anslutningarna sitter fast ordentligt innan varje användning.
20. Kontrollera att den har tillräckligt med ström innan varje användning.
21. Drivfenan använder endast SELV (Safety Extra Low Voltage) och kan endast förses med 

specifika batterier, specifik laddare och fjärrkontroll. Om användaren måste byta ut dessa 
kan centret för service efter försäljning hjälpa till.



4

22. Batterilådans laddningsport ska antingen vara kopplad till drivfenan eller laddaren, i övriga 
fall ska den täckas för att undvika kortslutning orsakad av andra metaller eller fukt.

23. Då fjärrkontrollen och laddaren inte används en längre tid ska strömkällan kopplas bort.
24. När den inte används ska den förvaras i temperaturer mellan -15°~45° och inte i direkt 

solljus.
25. Om drivfenan ska skrotas eller ersättas med en ny ska man följa principerna för återvinning 

den eller returnera den till försäljaren.
26.         Detta är en apparat i kategori III som ska förses med Safety Extra Low Voltage.
27. Apparaten kan endast användas med speciella laddare från den ursprunglige tillverkaren.

De huvudsakliga delarna är:

BatterilådaKabel

Flexibel rem SUP-bräda  (* Valfri)

Undervattens jet

Trådlös fjärrkontroll 
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MOTORFENANS PRODUKTSPECIFIKATIONER:

Metallkontakt

Motorns 
propeller

Motor

Motorns skyddshölje

Motorns 
skyddshölje

* BLUEDRIVE S Power Fin är kompatibel med alla AM iSUP-brädor och kajaker med 
  möjlighet till inskjutbar fena.
* Med US Fin adaptern (option) kan drivfenan också användas på alla vattenfarkoster med 
  en US Fin box.

Ledskenor
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PARAMETRAR

Undervattens jet

Batterilåda

Laddare

Driftshastighet: 4-6km/h

•   Lägsta växeln         : Maxhastighet 4 km/h

•   Högsta växeln        : Maxhastighet 6 km/h  

Drifttid: 1 h for lägsta växeln, 0,5 h for högsta växeln

Skyddshöljets material: ABS

Mått: 300 x 210 x 110mm (11.8” x 8.3” x 4.3”)

Vikt: 2.5kg (5.5lbs)

Laddbart batteri: 11.1VDC, 8.8Ah/97.68Wh särskilt litium-
jon-batteri för BlueDrive S Power Fin
Material: IP67, flamskyddad ABS
Batteriets livstid: ≥ 300 cykler
Mått: 210 x 155 x 75mm (8.3” x 6.1” x 3”)
Nettovikt: 1.25kg (2.8lbs)
Med laddbart batteri, kretskort och
en 2-i-1-magnetisk strömbrytarsladd
 (som både är strömbrytare och nödstopp)

Input: 230V / 50Hz
Output: DC12.6V 5A
Full laddtid för batteriet är 2~3 timmar

Förpackningens mått 62 x 29.5 x 18.5 cm (24.4'' x 11.6'' x 7.3'')

Fjärrkontroll

Förpackningens vikt/
nettovikt:

5.9 kg (13 lbs) / 
4.25 kg (9.4 lbs)

Gränssnitt Gränssnitt i metall med IP67 vattentäthet för undervattensbruk

Frekvens: 2400~2483.5MHz

Radiofrekvensens sändningseffekt: 36 mW

Motoreffekt:12V DC, 240W
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TOTALA DIMENSIONER:

210mm

300mm

Helhetsmått för drivfenan, 300 x 210x 110 mm (11,8" x 8,3" x 4,3")

Totala dimensioner av batterilådan och väskan,  210 x 155 x 75 mm (8,3" x 6,1" x 3") 
610 x 282 x 175 mm (24" x 11,1" x 6,9") 

155mm

282mm

210mm 610mm 175mm

110mm
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PACKLISTA

Nr. Delens namn Bild Antal/
enhet Anmärkningar

Undervattens jet Med nätsladd, fenans 
bas och sprint

1 1 set

Batterilåda
 (med Li-jon-
batteriförpackning)

2 1 set

Spänne för 
elastisk rem

3 1 set

Fjärrkontroll4 1 set

Laddare5 1 set

Bruksanvisning Europeisk standard6 1 
exemplar

Med laddbart batteri, 
kretskort och en 
2-i-1-magnetisk 
strömbrytarsladd (som 
både är strömbrytare 
och nödstopp)

Svart elastisk rem, 88 
cm med karbinhake

Med armband, 
fjärrkontroll och batteri
(CR 2025/CR 2032 3V)

Bild: Europeisk 
standard (*Den 
egentliga laddningskon-
takten kan variera enligt 
regional standard)
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INSTALLATION OCH INSTRUKTIONER

1.   Öppna förpackningen och kontrollera att delarna är kompletta.

2.   Installera drivfenan i ISUP (som på bilden)

2.1   Placera drivfenans ända mot basen på ISUP.
2.2   Placera den inskjutbara sprinten i fenans bas.

*    Med US Fin adaptern kan drivfenan också användas på alla vattenfarkoster med en US 

FIN box.

2.1

a b c

d e

2.2

Sätt i sprinten.Sätt i sprinten.

3.   Att installera batteriet

Kontrollera först att batteriet är laddat (vänligen se den magnetiska strömbrytarens manual 
för detaljer). Om batteriet saknar eller har låg laddning ska du ladda det enligt följande. 
(Enligt följande bilder)

Anslut 
kontakterna
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a. Placera laddarens strömsladd i rätt hål på laddaren för att ladda batteriet.
b. Skruva bort muttern i metall från batterilådan motsols.
c. Förena laddarens metallplugg med motsvarande kontakt på batterilådan (observera det 

konvexa och konkava lägets riktningar) och drag åt muttern.
d. Sätt i laddarens stickpropp i eluttaget.
e. Sätt den magnetiska strömbrytaren i rätt position på batterilådan. Laddarens indikatorlampa 

lyser röd medan laddningen pågår. Observera: batteriet kan inte laddas när det inte är kopplat 
med den magnetiska strömbrytaren.

f. Indikatorlampan på laddaren lyser jämngrön då batteriet har nått full laddning.  Efter laddning, 
avlägsna kontakten och laddaren och förvara dem ändamålsenligt för nästa laddning.

3.1 Placera batterilådan på brädan i riktning med 
      metallpluggen mot brädans akter.

3.2 Fixera batteriet genom att fästa de elastiska 
      repen längs brädans botten och haka fast i på 
      batterilådans fyra hörn.

Metallpluggen i riktning mot brädans 

4.   Kontakten mellan motorn och batterilådan: skruva bort muttern från batterilådans 
metallplugg, för in metallpluggen i ändan av motorns elledning i rätt uttag på batterilådan i 
rätt riktning och på rätt sätt. Drag åt muttern.
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5.1 5.2

I de flesta fall behövs ingen parning.
Om antalet enheter är fler än två ber vi dig vänligen följa anvisningarna för parning nedan:
a. Sätt den magnetiska strömbrytaren i rätt position på batterilådan.
b. Tryck tre                         knapparna på fjärrkontrollen ned samtidigt tills indikatorlampan 
     tänds för parningsläge.
c. Efter parningen blinkar indikatorlampan tre gånger, sedan kan fjärrkontrollen användas 
    normalt.

5.4  Fjärrkontrollens funktioner:

a.         : Start och drift på låg växel

b.         : Start och drift på hög växel

c.         : Stop (OBS: Det här är INTE en start-knapp.)

5.5  Parning

Användaren kan använda ISUP & Kajak-produkter på distans.

5. Fjärrkontroll

5.1  Vänligen dra isoleringsskiktet (en genomskinlig film) ur fjärrkontrollen innan användning.
5.2  Sätt fjärrkontrollen i det vattentäta fodralet, sätt det på armen (enligt bilden nedan).
5.3  Obs! Fjärrkontrollens effektiva avstånd är under 10 meter.



6. Magnetisk strömbrytarsladd
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6.1 Den magnetiska strömbrytarsladden är en två i en-design som både är strömbrytare och 
nödstopp.

6.2 För standby-läge ska du sätta den magnetiska strömbrytaren i rätt läge på batterilådan, 
indikatorlampan blinkar blått fem gånger och blir sedan jämnblått och visar batteriets 
laddning.  Batteriets laddningsgrad visas med prickar: 4 prickar för nästan 100 % laddning, 3 
prickar för nästan 75 % laddning osv.

6.3 Dra ut den magnetiska strömbrytaren för att stänga av batteriet.
6.4 Innan varje användning ska du förena den magnetiska strömbrytarsladden med 

säkerhetsremmen. Om den röda remmen avlägsnas från batterilådan i en nödsituation 
stannar motorn omedelbart för att undvika fara.

7. Att avlägsna Li-jon-batteriet.

7.1 Batteriet ska tas ur maskinen innan den skrotas.
7.2 Avlägsna först 5 skruvar från bottenskivan för att avlägsna Li-jon-batteriet. Avlägsna sedan 8    
     skruvar på bakskivan, sedan kan du enkelt lösgöra Li-jon-batteriet från batterilådan.

6.2 6.4
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UNDERHÅLL

Del som underhåll Intervaller Underhållsprocess

Fjärrkontroll Varje månad
Avlägsna batteriet ifall du inte använder 
den på en lång tid.

Batterilåda Efter varje användning Torka av det med en trasa och torka det.

Undervattens jet Efter varje användning

Använd sött vatten för att tvätta och 
torka jetmotorn: om det finns sjögräs 
eller fiskelina på drivfenan som 
påverkar användningen kan du öppna 
dess hölje och ta i sär propellern med 
det medföljande verktyget och rengöra 
motorn. Efter att sjögräset och 
fiskelinan har avlägsnats ska du sätta 
samman delarna.

Batterilåda Aldrig

Öppna aldrig batterilådan. Vänligen 
kontakta en lokal distributör eller ett 
servicecenter för batteriunderhåll.

Propellerns baksida Efter varje användning

Ta isär propellern för att kontrollera om 
det sitter fiskelinor, sjögräs eller annat 
omkring propellern eller axeln som 
kunde leda till minskad effekt.

Anordningens 
kontakter

Innan och efter 
varje användning.

Kontrollera om det finns skråmor på 
ledningen, vänligen kontakta centret för 
service efter försäljning ifall en 
ersättande ledning behövs.
Om det finns vattenmärken eller 
främmande föremål, vänligen rengör 
dem.
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BORTSKAFFNING OCH MILJÖSKYDD

HJÄLP MED PROBLEM

Nr. Beskrivning av 
problemet Lösning

1 Fjärrkontrollen 
fungerar inte.

1. Kontrollera att batteriet är i skick och i korrekt läge.
2. Kontrollera att isoleringsskiktet har avlägsnats.

2 Laddaren fungerar inte. Kontrollera om luftkontaktuttaget är i skick.

3 Laddaren fungerar inte.
1. Kontrollera om kontakten mellan motorn och batterilådan 
    är i skick.
2. Kontrollera att den magnetiska strömbrytaren är monterad.

4 Propellerns funktion 
har stannat.

1. Kontrollera om fiskelinor, sjögräs eller annat har fastnat i 
    propellern och rengör den i så fall.
2. Kontrollera att batteriet är laddat.
3. Kontrollera batteriets anslutning för att se om den är 
    ordentligt fast och smutsfri.

5
Boostern har högt ljud 
och vibrerar kraftigt.

1. Kontrollera om fiskelinor, sjögräs eller annat har fastnat i 
propellern och rengör den i så fall.
2. Kontrollera att propellern inte är trasig, om den är det, ber vi 
dig kontakta centret för service efter försäljning.
3. Kontrollera så att propellern inte är trasig, om den är det ber vi 
dig kontakta centret för service efter försäljning.
4. Koppla loss strömkällan och snurra på propellern för att se om 
den kan vända sig fritt och smidigt. Hinder eller stopp innebär 
att det finns en främmande kropp i motorn, vänligen kontakta 
centret för service efter försäljning.

Denna markeringen anger att produkten inte får kasseras som 
hushållsavfall. För att undvika eventuella skador på miljön eller 
människors hälsa på grund av okontrollerad avfallshantering ska du 
återvinna produkten ansvarsfullt för att främja en hållbar användning av 
resurser. Du får information om bortskaffning av dina lokala myndigheter.

För att returnera din använda produkt ska du använda systemet för 
returnering och insamling eller kontakta återförsäljaren där du köpte 
produkten. De kan ta emot produkten för miljövänlig återvinning.
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GARANTI OCH KONTAKTINFORMATION TILL SERVICEN

1.  Produktens garanti är ett år och garantin tillåter inga modifikationer eller andra 
användningsändamål än det produkten är avsedd för och täcker inga skador 
orsakade av felaktig användning i strid mot manualen.

2.  Kontaktinformation för centret för service efter försäljning: www.aquamarina.com


