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REGISTRATIE 

Vergeet niet uw bon te bewaren en uw elektrische buitenboordmotor onmiddellijk te 

registreren. Een registratiekaart is inbegrepen bij uw motor of u kunt de registratie 

voltooien op de website van minnkotamotors.com.  

 

SERIENUMMER 

Het serienummer van uw Minn Kota met 11 tekens is erg belangrijk. Het helpt om het 

specifieke model en het bouwjaar te bepalen. Wanneer u contact opneemt met de 

klantenservice of uw product registreert, moet u het serienummer van uw product 

kennen. We raden u aan het serienummer op te schrijven, zodat u het ter beschikking 

kunt houden voor toekomstig gebruik. 

 

Opmerking  

Het serienummer op uw Endura 

bevindt zich boven op de 

spiegelbeugel. 

 

Stuur uw Minn Kota-motor niet 

terug naar uw dealer. De 

verkoper is niet bevoegd om dit 

apparaat te repareren of te 

vervangen. U kunt service 

verkrijgen door: Minn Kota te 

bellen of verzenden van uw 

motor naar een door Minn Kota 

geautoriseerd servicecentrum. 

Voeg een aankoopbewijs, 

serienummer en aankoopdatum 

voor garantieservice toe met 

een van de bovenstaande opties. 

  

GEGEVENS MINN KOTA MOTOR 
 

Model:  _______________________________________________________________________________ 
 

Serie nummer:  ______________________________________________________________________ 
 

Datum van aankoop:  _________________________________________________________________ 
 

Naam dealer:  ________________________________________________________________________  
  

https://r.ascentcrm.com/survey/index.asp?76B0BDB741A62D2F=0503B65F3F5510BC&76B0BDB741A62D2F7D303B92AB064F0AF451090FDDCC7564=29CB1E4462BB3950&64B4028108294BF9=BA20739779A0C11BD77CD62B37C1352D&page=1&type=100
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Lees de gebruikershandleiding aandachtig door. Volg alle instructies op en neem alle 

veiligheids- en waarschuwingsaanwijzingen in acht. Minderjarigen mogen deze motor 

alleen onder toezicht van volwassenen gebruiken. 

 

WAARSCHUWINGEN 

U bent verantwoordelijk voor de veilige bediening van uw vaartuig. Minn Kota heeft uw 

product ontworpen als een nauwkeurig en betrouwbaar hulpmiddel dat de werking 

van de boot verbetert en uw vermogen om vis te vangen verbetert. Dit product ontheft 

u niet van de verantwoordelijkheid voor een veilige bediening van uw boot. U moet 

gevaren voor de navigatie vermijden en altijd een permanente wacht houden, zodat u 

kunt reageren op situaties die zich voordoen. Leer uw Minn Kota-product te bedienen 

in een ruimte zonder gevaren en obstakels. 

 

Laat de motor nooit uit het water lopen, omdat dit kan leiden tot verwondingen door de 

draaiende propeller. De motor moet worden losgekoppeld van de stroombron 

wanneer deze niet in gebruik is of uit het water is. Let er bij het aansluiten van de 

voedingskabels van de motor op de batterij op dat deze niet geknikt of aan schuren zijn 

en leid ze zodanig dat personen er niet over kunnen struikelen. Controleer voordat u de 

motor gebruikt of de isolatie van de voedingskabels niet zijn beschadigd. Het negeren 

van deze veiligheidsmaatregelen kan leiden tot elektrische kortsluiting van de 

batterij(en) en / of motor. Koppel de motor altijd los van de accu ('s) voordat u de 

schroef reinigt of controleert. Vermijd het onderdompelen van de complete motor 

omdat water via de regelkop en de as in de onderste eenheid kan komen. Als de motor 

wordt gebruikt terwijl er water in de onderste eenheid aanwezig is, kan aanzienlijke 

schade aan de motor optreden. Deze schade valt niet onder de garantie. 

 

Zorg ervoor dat u of andere personen de draaiende schroef niet te dicht naderen, noch 

met lichaamsdelen noch met objecten. De motor is krachtig en kan uzelf of anderen in 

gevaar brengen of verwonden. Kijk terwijl de motor loopt uit voor personen die 

zwemmen en voor drijvende objecten. Personen die niet in staat zijn om de motor te 

besturen of wiens reacties worden beïnvloed door alcohol, drugs, medicijnen of 

andere stoffen, mogen deze motor niet gebruiken. Deze motor is niet geschikt voor 

gebruik in sterke stromingen. Het constante geluidsdrukniveau van de motor tijdens 

gebruik is minder dan 70dB (A). Het totale trillingsniveau overschrijdt 2,5 m / sec2 niet. 

 

Houd uw vingers bij het opbergen of inzetten van de motor uit de buurt van alle 

scharnier- en draaipunten en alle bewegende delen. Verwijder in geval van 

onverwacht gebruik de voedingskabels van de batterij. 
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GARANTIE OP MINN KOTA ZOETWATER MOTOREN  

Johnson Outdoors Marine Electronics, Inc. (JOME) verleent de volgende beperkte 

garantie alleen aan de oorspronkelijke koper. Garantiedekking is niet overdraagbaar.  

 

Minn Kota Beperkte tweejarige garantie op het gehele product.  

JOME zal (naar eigen goeddunken) alle onderdelen die door JOME defect worden 

bevonden tijdens de garantieperiode repareren of vervangen.  

 

Minn Kota Beperkte levenslange garantie op composietas  

JOME garandeert de oorspronkelijke koper alleen dat de composietas van de Minn 

Kota trollingmotor van de koper materieel vrij is van materiaal- en fabricagefouten die 

tijdens de levensduur van de oorspronkelijke koper optreden. JOME zal kosteloos een 

nieuwe composietas leveren ter vervanging van een composietas waarvan JOME 

defect is geraakt gedurende de garantieperiode. Het leveren van een nieuwe 

composietas is de enige en exclusieve aansprakelijkheid van JOME en de enige en 

exclusieve remedie van de koper voor schending van deze garantie; en de koper is 

verantwoordelijk voor het installeren of voor de installatiekosten van elke nieuwe 

composietas die door JOME wordt geleverd.  

 

Uitsluitingen en beperkingen  

Deze beperkte garantie is niet van toepassing op producten die zijn gebruikt in zout of 

brak water, commercieel of voor verhuurdoeleinden. Deze beperkte garantie dekt 

geen normale slijtage, oneffenheden die geen invloed hebben op de werking van het 

product, of schade veroorzaakt door ongevallen, misbruik, wijziging, aanpassing, 

transportschade, nalatigheid van de gebruiker of misbruik, onjuiste of onvoldoende 

zorg of onderhoud.  

SCHADE VEROORZAAKT DOOR HET GEBRUIK VAN ANDERE 

VERVANGINGSONDERDELEN DIE NIET VOLDOEN AAN DE ONTWERPSPECIFICATIES 

VAN DE ORIGINELE ONDERDELEN ZULLEN NIET ONDER DEZE BEPERKTE GARANTIE 

VALLEN.  

De kosten van normaal onderhoud of vervangende onderdelen die geen inbreuk 

maken op de beperkte garantie zijn de verantwoordelijkheid van de koper. 

Voorafgaand aan het gebruik van producten, zal de koper de geschiktheid van de 

producten voor het beoogde gebruik bepalen en alle bijbehorende risico's en 

aansprakelijkheid dragen. JOME vergoedt de koper geen kosten die de koper heeft 

gemaakt voor het repareren, corrigeren of vervangen van defecte producten of 

onderdelen, behalve die welke zijn gemaakt met voorafgaande schriftelijke 

toestemming van JOME.  
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INSTALLATIE VAN DE HANDVAT 

a) Verwijder de draadclip van de kogelgreep op de binnenste handgreep. 

b) Installeer de buitenste handgreep over de binnenste handgreep.  

c) Duw de buitenste hendel in de schakelkast totdat de hendel op zijn plaats klikt. De 

handgreep wordt op zijn plaats gehouden met vergrendelingsvingers, dus enige 

kracht kan nodig zijn om de handgrepen samen te vergrendelen. 

d) Nadat de hendel in de schakelkast is vergrendeld, kan deze worden gedraaid en 

verlengd voor normaal gebruik. 

e) Zodra de handgreep is geïnstalleerd, is de 

assemblage permanent. Probeer niet de 

hendel te verwijderen. 

 

LET OP: Nadat de hendel is geïnstalleerd, is de 

installatie permanent. Probeer niet de hendel 

te verwijderen. Als u de hendel verwijdert 

nadat deze is geïnstalleerd, wordt het product 

beschadigd. 

 

INSTALLATIE VAN DE MOTOR 

a) Zoek een spiegelgedeelte van de boot dat vrij is van obstakels. 

b) Open de spiegelklemschroeven op de beugel voldoende zodat deze over de 

bovenkant van de spiegel van de boot past. 

c) Plaats de bevestigingsbeugel van de hendelvergrendeling over de bovenkant van 

de spiegel zodat de beugel op de spiegel rust. 

d) Controleer of er tijdens het gebruik geen obstakels zijn die de bedieningskast, het 

handvat of de steun kunnen raken die de besturing zouden beperken of de motor 

zouden kunnen beschadigen. 

e) Draai de spiegelklemschroeven 

alleen met de hand op de spiegel 

vast. Gebruik geen gereedschap om 

de klemschroeven vast te draaien, 

omdat dit de beugel of uw boot kan 

beschadigen. 

 

LET OP: Te strak aandraaien van de spiegelklemschroeven kan de beugel beschadigen. 

Schade aan de beugel voorkomt dat de motor veilig op de spiegel wordt gemonteerd. 

Voorkom schade aan de beugel door deze niet te vast aan te draaien. Draai alleen met 

de hand vast. 
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f) Wij adviseren de kantelhoek van de motor zodanig aan te passen dat de motoras 

loodrecht op het wateroppervlak staat wanneer de motor in gebruik is. 

g) Kantel de motor voor transport altijd in de boot, zodat de motor en de propeller 

volledig uit het water zijn en de motor zich dicht bij de bevestigingsbeugel van de 

hendel bevindt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WAARSCHUWING 

Wanneer de motor wordt vervoerd, op het water of op het land, is het belangrijk om de 

motor volledig uit het water te plaatsen. De motor moet dicht bij de montagebeugel van 

de hendel worden geplaatst. Zet de stuurspanningsknop altijd vast zit en schuif de 

verstelbare dieptekraag omlaag naar de bovenkant van de stuurspanningsknop voor 

extra veiligheid tijdens het transport. Dit zorgt voor een veilige opslag en houdt de 

motor op zijn plaats tijdens het transport wanneer deze wordt blootgesteld aan hoge 

schokken en trillingen. Als de motor niet wordt vastgezet, kan dit leiden tot letsel of 

schade aan het apparaat. 
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DE MOTOR OPBERGEN 

a) Pas de diepte aan zodat de motor volledig 

omhoog staat.  

b) Houd de Quick Release Tilt Hendel ingedrukt. 

c) Kantel de motor in de boot. 

d) Kantel de motor voor transport altijd zodanig in 

de boot dat de motor en de propeller volledig 

uit het water zijn en de motor zich dicht bij de 

montagebeugel van de hendelvergrendeling 

bevindt. 

 

WAARSCHUWINGEN 

Houd uw vingers bij het opbergen of inzetten van de motor uit de buurt van alle 

scharnier- en draaipunten en alle bewegende delen. Oefen de juiste ergonomie bij het 

opbergen en inzetten van de motor om letsel te voorkomen.  

 

Het verplaatsen van de motor zorgt voor verschillende knelpunten. De motorkop zal 

een knelpunt creëren als de stuurspanningsknop wordt losgemaakt en de motorkop 

naar de bovenkant van de instelbare dieptekraag schuift. Pak de as vast en voorkom 

dat deze helemaal naar beneden schuift om het knelpunt te voorkomen. Let bij het 

afstellen van de montagebeugel door de Quick Release Tilt Hendel in te schakelen op 

knelpunten op de montagebeugel van de hendelvergrendeling en tussen de as en de 

montagebeugel. Pak de motor weg van het gebied dat in contact kan komen met een 

ander gebied van de motor om letsel te voorkomen. Let op knelpunten op de helmstok 

wanneer u de motor verplaatst of de telescopische handgreep gebruikt.  

 

Wanneer de motor wordt getransporteerd, over water of over land, is het belangrijk 

om de motor volledig uit het water te plaatsen. De motor moet dicht bij de 

montagebeugel van de hendel worden geplaatst. Zet de stuurspanningsknop altijd vast 

en schuif de verstelbare dieptekraag omlaag naar de bovenkant van de 

stuurspanningsknop voor extra veiligheid tijdens het transport. Dit zorgt voor een 

veilige opslag en houdt de motor op zijn plaats tijdens het transport wanneer deze 

wordt blootgesteld aan hoge schokken en trillingen. Als de motor niet wordt vastgezet, 

kan dit leiden tot letsel of schade aan het apparaat. 
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AANVULLENDE INFORMATIE 

De diepte van de motor aanpassen 

Zorg er bij het instellen van de diepte voor dat de 

bovenkant van de motor minimaal 12”onder water staat 

om roeren of roeren van oppervlaktewater te 

voorkomen. De propeller moet volledig onder water 

zijn. 

 

a) Pak de composietas stevig vast en houd deze 

stabiel. 

b) Draai de stuurspanningsknop en de instelbare 

dieptekraag los totdat de as vrij glijdt. 

c) Breng de motor omhoog of omlaag tot de gewenste 

diepte. 

d) Draai de instelbare dieptekraag vast om de motor op 

zijn plaats te houden. 

 

WAARSCHUWING  

De motorkop zal een knelpunt creëren als de stuurspanningsknop wordt losgemaakt 

en de motorkop naar de bovenkant van de instelbare dieptekraag schuift. Pak de as 

vast en voorkom dat deze helemaal naar beneden schuift om het knelpunt te 

voorkomen. Pak de motor weg van het gebied dat in contact kan komen met een ander 

gebied van de motor om letsel te voorkomen. 

 

De besturing afstellen 

Pas de stuurspanningsknop aan om voldoende 

spanning te bieden om de motor vrij te laten draaien, 

maar toch in een willekeurige positie te blijven zonder 

te worden vastgehouden of draai de knop vast om de 

motor in een vooraf ingestelde positie te plaatsen om 

uw handen vrij te laten om te vissen. 

 

Snelheid en richting regelen met de helmstok 

Deze motoren zijn uitgerust met een telescopische 

handgreep, die een keuze biedt uit vijf versnellingen 

vooruit en drie achteruit. De snelheidsregeling kan in 

beide richtingen worden bediend, vooruit of achteruit. 

Draai de stuurknuppel linksom van (OFF) om de 

snelheid achteruit te verhogen en met de klok mee van 

(OFF) om de snelheid vooruit te verhogen.  
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De beugel afstellen 

U kunt uw motor in een verticale positie vergrendelen, hem voor ondiep water kantelen 

of volledig uit het water kantelen. 

a) Pak de bedieningskop of de composietas stevig vast. 

b) Druk de Quick Release Tilt Hendel in de richting van 

de as en houd deze vast om de pal vergrendeling of 

de T-balk te ontgrendelen om de positie van de 

montagebeugel aan te passen. 

c) Kantel naar een van de posities op de 

montagebeugel van de hendel vergrendeling. 

d) Laat de Quick Release Tilt Hendel los. 

 

WAARSCHUWING 

Let bij het afstellen van de montagebeugel van de hendel vergrendeling door de Quick 

Release Tilt Hendel in te schakelen, op knelpunten op de montagebeugel van de hendel 

vergrendeling en tussen de as en de montagebeugel. Pak de motor weg van het gebied 

dat in contact kan komen met een ander gebied van de motor om letsel te voorkomen. 
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ALGEMEEN ONDERHOUD 

• Na gebruik moet de gehele motor worden gespoeld met zoet water. Deze serie 

motoren is niet uitgerust voor blootstelling aan zout water.  

•  De composietschacht moet periodiek worden gereinigd en gesmeerd om correct te 

kunnen worden ingetrokken en ingezet. Een coating van een siliconenspray op 

waterbasis zal de werking verbeteren.  

• De schroef moet na elk gebruik worden geïnspecteerd en gereinigd van onkruid en 

vislijn. Vislijn en onkruid kunnen achter de steun komen, de zeehonden 

beschadigen en water in de motor laten komen.  

• Controleer elke keer dat de motor wordt gebruikt of de moer goed vastzit.  

• Om accidentele schade tijdens transport of opslag te voorkomen, koppelt u de accu 

los wanneer de motor uit het water is. Bedek alle metalen delen voor langdurige 

opslag licht met een siliconenspray op waterbasis.  

• Laad de batterij (en) na gebruik zo snel mogelijk op voor een maximale levensduur 

van de batterij. Voor maximale motorprestaties moet de batterij vóór gebruik 

volledig worden opgeladen.  

• Houd de batterijpolen schoon met fijn schuurpapier of schuurlinnen.  

• De propeller is ontworpen om onkruidvrij te werken met een zeer hoog rendement. 

Om deze topprestaties te behouden, moet de voorkant van de messen glad blijven. 

Als ze ruw of ingesmeerd zijn, gebruik ze om ze glad te maken door ze met fijn 

schuurpapier te schuren. 

 

PROBLEEMOPLOSSEN 

1. Motor loopt niet of heeft geen stroom:  

• Controleer de batterijaansluitingen op de juiste polariteit.  

• Zorg ervoor dat de klemmen schoon en corrosievrij zijn. Gebruik fijn 

schuurpapier of schuurlinnen om de polen schoon te maken.  

• Controleer het waterniveau van de batterij. Voeg water toe indien nodig.  

2. Motor verliest vermogen na een korte bedrijfstijd:  

• Controleer de batterijlading. Als deze laag is, herstelt u de volledige lading.  

3. Motor is moeilijk te sturen:  

• Draai de stuurspanningsknop op de beugel los  

• Smeer de composietas.  

4. U ondervindt steuntrillingen tijdens normaal gebruik:  

• Verwijder de schroef en draai deze 180 °. 
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