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PRO 2

Compact 2



• waterbestendige koffer IP 66:

borgclip

PRO 2

activeringsknop



Let op:
Bij eerste gebruik, sluit de accu stekker aan op de accu en laad het systeem volledig op. Zorg er voor dat 
de afstandsbediening goed in het laadstation zit.

Accu loskoppelen:
Draai de moer van de accu stekker los en haal de accu eruit. De accu heeft aan de onderzijde klittenband 
zodat de accu goed in de koffer blijft zitten.

Plaatsen van de accu:
Plaats de accu op het klittenband en sluit de stekker aan. Draai de moer met de hand aan.

Motor aansluiten:
Sluit de motor stekker aan op de motor aansluiting aan de zijkant van de koffer. Zorg ervoor dat de moer 
van de stekker goed aangedraaid is. 

Kill switch aansluiten:
Steek de v-vormige haak  van het veiligheidssnoer onder de rode knop van de nood-schakelaar. De 
rode knop wordt hierdoor opgetild en activeert hiermee de motor besturing.
LET OP! Het systeem werkt niet wanneer de haak niet goed onder de rode knop zit.

Koffer sluiten:
Neem de afstandsbediening uit de houder en sluit de koffer goed af. Beide clips aan de voorkant van de 
koffer moeten goed dicht zitten om de waterdichtheid van de koffer te garanderen.

Slaapstand:
8 uur nadat de afstandsbediening uitgeschakeld is gaat het systeem in de slaapstand. Druk de 
activeringsknop kort in om het systeem uit de slaapstand te halen.

LET OP!:
Bij eerste gebruik staat het systeem op de slaapstand.
Druk de slaapstand knop kort in om het systeem uit de slaapstand te halen.

PRO 2

activeringsknop



Compact 2

accu koffer

koffer motorbesturing

aansluiting accu

• accu aansluiten FP 20101 FP 20102
Standaard wordt een kabel FP20101 
met twee ringen bijgeleverd voor een 
eigen accu.

Voor een Float Plus accu is een kabel 
met twee waterdichte connectoren 
nodig (PF20102).

• waterbestendige, IP 66, koffer aansluiten:

• waterbestendige Float Plus accu’s:

12,6V 20800mAh 16,8V 31200mAh12,6V 41600mAh

FP 17024FP 17023 FP 17025

Motor aansluiten:
Sluit de motor stekker aan op de motor aansluiting aan de zijkant van de koffer. Zorg er voor dat de moer 
van de stekker altijd recht en stevig (handvast) op het schroefdraad van stekker gedraaid wordt.
 

Kill switch aansluiten:
Steek de v-vormige haak van het veiligheidssnoer onder de rode knop van de noodschakelaar. De rode 
knop wordt hierdoor opgetild en activeert hiermee de motorbesturing.
LET OP! Het systeem werkt niet wanneer de haak niet goed onder de rode knop zit.

Waarschuwing:
Alle koffers zijn IP66 waterbestendig.
Dit wil zeggen dat er geen water indringing kan plaats vinden indien 
bespoten (100L/min) onder eender welke hoek.
GEBRUIK DE KOFFERS NOOIT IN WATER OF ONDER DE WATERLIJN!



LCD-scherm

draaiknop

drukknop
micro usb
aansluiting

achteruit bij:
PRO 2
Compact 2

Draai de draaiknop linksom voorbij het nulpunt om 
achteruit te varen. Achteruit varen is mogelijk bij de PRO 2 en Compact 2.

het het

Het motorvermogen en accu gebruik:
Het getal geeft het percentage van het motorvermogen weer. Zo geeft bijvoorbeeld het getal 50 
aan dat u 50% van het motorvermogen gebruikt. Het motorvermogen in de groene zone is het 
meest efficiënt waardoor de accu langer zal meegaan. Het motorvermogen in de oranje en rode 
zone belasten de accu minder efficiënt.



De geheugenstand is om de snelheid die u gevaren heeft te onthouden. Door een 
keer kort op de drukknop te drukken stopt de motor en geeft het scherm aan dat de 
motorsnelheid in het geheugen staat. Wilt u weer verder varen op de opgeslagen 
snelheid dan drukt u tweemaal snel op de drukknop. Wanneer men sneller of 
langzamer vaart dan de opgeslagen snelheid en éénmaal kort drukt dan stopt de 
motor en wordt de nieuwe snelheid opgeslagen. De opgeslagen snelheid kan ook 
tijdens het varen worden geactiveerd.

Lcd-scherm intensiteit:
De intensiteit van het lcd-scherm is in te stellen doordat u 
aan de draaiknop draait terwijl u de drukknop ingedrukt 
houdt.

Mocht het  veiligheidskoord niet meer aan de kill switch vast 
zitten dan krijgt u de melding: „kill switch gedeactiveerd“ 
.Plaats het veiligheidskoord weer terug onder de rode knop 
en het scherm zal „kill switch geactiveerd“ aangeven.

In het settingsmenu kunt u de accu en taal wijzigen.
U kunt in het settingsmenu komen door vanuit het hoofdscherm de drukknop 8 seconden 
ingedrukt te houden. Na 3 seconden gaat de afstandsbediening eerst uit en daarna verschijnt 
het settingsmenu. Let erop dat u de knop ingedrukt houdt wanneer de afstandsbediening uit 
gaat. Met het scherm „terug“ gaat u weer terug naar het hoofdscherm. 



Italia Sverige

Taalkeuze:
De eerste keer wanneer u het settingsmenu opent ziet u een scherm waarin u uw 
voorkeurstaal kunt kiezen. Door aan de draaiknop te draaien kunt u uw taal kiezen. 
Druk eenmaal op de drukknop om uw taalkeuze te bevestigen. De vlag van uw 
taalkeuze zal voortaan verschijnen bij het openen van het settingsmenu. Mocht u 
later uw voorkeurstaal willen wijzigen dan kan dit door „reset language“ te 
selecteren.

Bluetooth:
De afstandsbediening werkt via een bluetooth verbinding. De 
bluetooth verbinden is standaard ingesteld bij levering van het 
systeem. Mocht u een andere afstandsbediening willen koppelen 
aan het systeem dan kan dit door naar het settingsmenu (Pagina 5) te 
gaan. Daar zal als eerst het BT teken verschijnen, controleer eerst of 
er spanning op het systeem staat, daarna druk je eenmalig op de 
witte drukknop. De afstandsbediening gaat nu zoeken. Als het 
systeem gevonden is ziet u dit daar het unieke koppelnummer onder 
het BT teken. Druk nogmaals op de witte drukknop en de koppeling 
wordt tot stand gebracht.

Magneet sensor kalibreren:
Indien nodig is het mogelijk om de magneetsensor in de draaiknop te kalibreren.
Volg de instructies.

select
battery

??

Li-Ion Accu
12,6V 20Ah

Li-Ion

Li-Ion Accu
12,6V 42Ah

Li-Ion

Li-Ion Accu
16,8V 31Ah

Li-Ion

Lood-Accu
12 Volt

PB

Accukeuze:
In het settingsmenu kunt u door aan de draaiknop te draaien de accu selecteren. 
Druk eenmaal op de drukknop om uw accukeuze te bevestigen. Het pictogram 
van uw accukeuze zal voortaan verschijnen bij het openen van het settingsmenu. 
Mocht u later uw accu willen wijzigen dan kan dit door een andere accu te 
selecteren. De achtergrondkleur van het hoofdscherm wijzigt na uw accukeuze.

motor nummerScanning ...

Calibrate sensor



Firmware update:
Deze functie is alleen te gebruiken door Float Plus of Float Plus 
certified dealers.

Factory reset:
Met deze functie wordt alle instellingen terug geplaatst naar de 
begin waarden.

Batterij leeg:
Wanneer de batterij van de afstandsbediening 
leeg is, zal het display dit in het rood 
aangeven en zal de motor uit gaan.

Voorkom dit door op halve snelheid terug 
naar vaste wal te varen wanneer het accu 
vermogen in het rode gebied komt.

Factory reset

Firmware update



Accu afstandsbediening opladen:
Plaats de afstandsbediening in het laadstation in de 
koffer of verbind de usb kabel bij een Compact 2 
systeem. De afstandsbediening is op te laden met elke 
5V USB poort of adapter.
Kijk of de micro USB-stekker goed is geplaatst. 
Controleer of het beeldscherm een melding geeft 
dat er opgeladen wordt. Zodra de accu is opgeladen 
dan wordt dit gemeld met “laden gereed“





Verlijm de rubberen strip op de 
bellyboat zonder dat de lussen 
vastgelijmd zijn.
Steek de strap door de lussen 
heen en laat ongeveer 5 cm aan 
de lus zijde uitsteken.
Plaats een koffer in het midden en 
bind de strap met de klittenband 
vast.

• Easy strap montage:

5 cm

wit = lijm
zwart = geen lijm

Markeer de positie rondom het lijm vel.
Volg de lijm instructies van de gekozen 
lijm (zie ons lijmadvies).

Nadat de lijm is uitgehard kan een         
kabelgat worden uitgesneden en 
kunnen de twee witte schijven erop 
verlijmd worden.

twee zwarte schijven

14 cm



consument.

 bij een van de erkende

erkende

 • Het is ten strengste verboden de accu te demonteren

 • Bewaar de accu in een schaduwrijke, koele en droge omgeving.

Waarschuwing:
Alle koffers zijn IP66 waterbestendig.
Dit wil zeggen dat er geen water indringing kan plaats vinden indien 
bespoten (100L/min) onder eender welke hoek.
GEBRUIK DE KOFFERS NOOIT IN WATER OF ONDER DE WATERLIJN!


