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Uitstekende prestaties en betrouwbaarheid zorgen ervoor dat de ND Bait Boat zich onderscheiden. 
Ontworpen door toonaangevende hengelaars in combinatie met ingenieurs en technici is de ND Bluetooth 
Bait Boat  perfect om je aas en rigs naar de juiste stek te brengen en met 1 druk op de knop weer terug te 
laten komen.
Neemde tijd om deze handleiding te lezen en te begrijpen.
De ND Bluetooth Bait Boat levert jaren moeiteloos gebruik wanneer u de bait boat correct gebruikt en 
onderhoud.
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Dank je wel voor de aankoop van de Bait Boat



ND Tackle's beleid is een voortdurende verbetering en wij behouden ons het recht voor om

 productspecificaties zonder voorafgaande kennisgeving te veranderen. Illustraties zijn

 alleen ter oriëntatie.

 Wat zit er in de verpakking?1 
Jouw ND Bluetooth Bait Boat bestaat uit:

  1)Romp (boot)                                                                                   1x

  2)Kleine drijver                                                                                   2 x 

  3)Hopper uitbreiding, voor het vervoeren van meer aas              1 x

  4)Mini afstandsbediening,                                            1x( )

  5)14.8V 7.5A Li-lon accu                                                                   2x

  6)16V 3A oplader voor de ND Bluetooth Bait Boat                         1x

  7)USB-kabel                                                                                       1x

  8)Antenne                                                                                           1x

  9)Grote luxe Bait Boat tas                                                                 1x

10)Handleiding                                                                                     1x

inclusief batterijen 

A             
B             C             

D             
 GPS

HOME

BL
RL

3 4pagepage

F I S H I N G T H E S M A R T W A Y



Specificaties 2 
Product: ND Bluetooth Bait Boat

Afmetingen:  H 24cm X B 40cm X L 56cm

Gewicht: 7,5 Kg

Uitgerust met 2 onafhankelijk bedienbare voerbakken en 1 hook-release

Voercapiciteit: 3 Kg, 1,5 Kg per voerbak

Accu: Li-Ion 14.8V-15A

Verlichting: 2x voorkant, 2x zijkant & 2x achterkant

Vermogen: 2x High Performance Industrial Motoren

Aansluitingen: 2x USB en 1x Adapter

Radio frequentie: 2,4 Ghz

Bereik: 300 meter, afhankelijk van omgeving en weersomstandigheden

Kenmerken3 
Auto-pilot

Vaart zelf naar vooraangegeven hot-spots.

Volledige bediening met de App

Maps met navigatie en real-time positionering van je ND Bluetooth Bait Boat.

Uniek verlichting systeem

Koplampen, flankverlichting en achterlichten.

De verlichting helpt je 's avonds en 's nachts bij de besturing van de boot op grote afstand.

Makkelijk afneembare drijvers

De drijvers kunnen losgekoppeld worden van de romp. Ideaal voor onderhoud en schoonmaken.

Mini afstandsbediening

Het bereik is 300 meter, mits vrij van obstakels en weersomstandigheden.

Geen zorgen, Worry-Free Systeem

Wanneer de accu bijna leeg is of de boot raakt buiten bereik, dan zal de boot automatisch

 terugvaren naar het laatste vertrekpunt.

 
Lang te gebuiken

De boot kan bijna 10 kilometer varen, waanneer de accu vol is.

Makkelijk updaten van firmware

De firmware kan makkelijk ge-update worden met een SD-Kaart.
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Overzicht4 

Koplampen

Flank verlichting

Achterlichten

Voerbak 1

Aansluiting Fishfinder

   Camera aansluiting

      Voerbak 2

Handvat

Motor Control PCB Mainboard PCB 

Motoren

Adapter- en USB inAntenne

A
a

n
/u

it

Home & Hook Verlichting & aan/uit

A & H1 B & H1

C & H3 D & H4

Accu (snel knipperen = accu bijna leeg) Accu mini-afstandsbediening, snel knipperen = accu bijna leeg

Hotspot A (licht aan = ingesteld)
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HOME    GPS

Hotspot B (licht aan = ingesteld)

Hotspot C (licht aan = ingesteld) Hotspot D (licht aan = ingesteld)

Vertrekpunt (licht aan = ingesteld) GPS info (Blauw licht: GPS in werking - Rood licht: Geen GPS)

Joystick

Antenne

A)Vooruit, beweeg de joystick naar voren.

B)Achteruit, beweeg de joystick naar achteren.

C)Links, beweeg de joystick naar links.

D)Rechts, beweeg de joystick naar rechts.

E)Indrukken om over te schakelen naar auto-pilot.

Verlichting aan/uit, druk de knop in

Power aan/uit, druk de knop lang in
Druk de knop lang in: Release hook
Druk de knop in: De boot komt terug

Druk de knop in: De boot vaart automatisch naar hotspot A
Druk de knop lang in: Voerbak A wordt geleegd

Druk de knop in: De boot vaart automatisch naar hotspot B
Druk de knop lang in: Voerbak B wordt geleegd

Druk de knop in: De boot vaart automatisch naar hotspot C Druk de knop in: De boot vaart automatisch naar hotspot D

EN
Selectie button: Hotspot A, B, C of D

CH
Bevestigen 

Uitsparing voor nekkoord

1) Let op! De mini afstandsbediening is niet waterdicht!

2) De mini-afstandsbediening schakelt, als deze niet gebruikt 
    word, automatisch na een uur uit. 
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Het bevestigen van de 
drijvers aan de romp

Opladen en 
onderhoud van de accu5 6 

A) Opladen van de accu in de bootA) Positioneer de drijver op plaats op de romp

B) Draaien de schroeven goed vast

•   Je kunt het beste de oplader van New Direction gebruiken om

    er zeker van te zijn dat het opladen 100% goed gaat

•   De eerste keer moet de accu minimaal 6 uur opgeladen 

    worden voor het beste resultaat.

   Houdt er rekening mee, dat beide accu's tegelijkertijd opgeladen moeten worden.

 De accu's kunnen ook in de boot blijven en met de adapter opgeladen worden.

   De ingang voor het opldaen zit achter op de boot. Zorg wel dat de boot tijdens

   het opladen uitgeschakeld is!

  Zorg altijd voor volle accu's als je de boot gaat gebruiken. Mocht je de boot

   een periode niet gaan gebruiken, dan kun je de accu's het best eens in de 2-3 maanden volledig opladen.

• 

• 

 Je kan ook de micro-usb

 gebruiken met een oplader van 

  een smartphone om de

  mini-afstandsbediening op 

  te laden.

LED

B) Opladen van de mini-afstandsbediening

BL RL

A B

C D

HOME    GPS

Oplaad indicatie: 

Rood licht = opladen en 

groen licht = vol

Vermogen: 14.8V / 5A
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Handleiding Tips7 8 

Als het niet lukt om de boot met de mini-afstandsbediening te bediening, 
dan moet je deze opnieuw registreren en koppelen

druk lang op de on/off-knop

Druk de knoppen "CH" + "EN" op de mini-afstandsbediening lang in

A) Bevestig de antennes.

B)Schakel de mini-afstandsbediening aan .

C) Zet de ND Bluetooth 

     Bait Boat aan.

E)  Calibreer de GPS op de boot, dit is belangrijk!

D)Plaats de boot rustig in het water.

BL RL

A B

C D

HOME    GPS

Hoe registreer en koppel je de mini-afstandsbediening 
met de ND Bluetooth Bait Boat

A) Schakel de mini-afstandsbediening aan, druk lang op de on/off-knop

B)Druk de joystick lang in op de mini-afstandsbedieing

C)Het lampje van de GPS op de mini-afstandsbediening zal gaan knipperen

D)Zet de ND Bluetooth Bait Boat aan

E)Wacht 4 seconden, als het lampje van de GPS stopt met knipperen, dan is de 

    mini-afstandsbediening geregistreerd en gekoppeld met de boot

F)Probeer de boot te bedienen met mini-afstandsbediening.
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Het gebruik van auto-pilot op de mini-afstandsbediening Het gebruik van auto-pilot met de APP

Bij het gebruik van auto-pilot, moet de GPS op de boot gecalibreerd worden.  

A) Bepaal "start"-punt

    Druk op de mini-afstandsbedieing de knop "CH" knop lang in om het "start"-punt 

    vast te leggen. .

    Het lichtje van Home gaat branden als het gelukt is. 

B) Vaar de boot naar de stek

C)Druk op de mini-afstandsbediening de knop 

    "CH" knop in om hotspot A, B, C, of D te bepalen

D)Druk op de mini-afstandsbediening de knop

    "EN" knop in, om de hotspot te bevestigen.

   Het lampje van de keuze gaat aan als het gelukt is.

E)Test de auto-pilot 

     Druk op "H" om de ND Bluetooth Bait Boat automatisch

     naar het startpunt terug te laten varen.

     Druk op "A", "B", "C" of "D" om de boot naar een hotspot

     naar keuze te laten varen.

Download eerst de ND Bait Boat App van de Apple Store of Google Play .  

A)Schakel de mini-afstandsbediening aan, druk lang op de on/off-knop 

B)Start de ND Bait Boat app op je smartphone of tablet

C)Bepaal de "start"-positie, door de positie op de map lang aan te raken. 

    Druk op "home" knop. 

D)Bepaal hotspot A

    Raak de positie op de map lang aan en druk vervolgens op "save".

E) Test de auto-pilot

    Druk op de "Return Home" knop om de boot terug te laten keren 

    Druk op de "Auto-pilot" knop in de App en kies "A" voor hotspot A

   

A)Plaats de boot rustig in het water 

B)Druk de knoppen "CH" + "EN" op de 

    mini-afstandsbediening lang in
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Release haak of voerbak

Systeem menu

Auto-pilot

Terug naar de "start"-positie

Stop auto-pilot

Verlichting

Boot accu

Moederboard temperatuur
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Firmware bijwerken

Gebruik een SD-kaart om de firmware op je ND Bluetooth Bait Boat bij te werken.

1. Zet de boot uit

2. Download de laatste firmware van de NewDirectionTackle.co.uk website

3. kopieer het bestand naar de SD-kaart, niet in een map!test.bin

4. Plaats de SD-kaart met het nieuwe bestand in de SD-kaart sleuf op de boot

5. Zet de boot aan

6. Wacht ongeveer 1 minuut en de boot zal vanzelf opnieuw starten.

Smart Return Home Verlichting aan/uit op de boot

Gebruik de 'H' knop op de mini-handset of tik op de 'Return Home' knop in de 

ND Bait Boat app en volg de instructies op het scherm. Wanneer GPS beschikbaar 

is om Smart Return Home te starten. 

De boot gaat dan automatisch terug naar het laatst opgenomen Home Point.  

Je hebt de mini-afstandsbediening alleen nodig als er een obstakel op de terugweg is.

 Dan zal je handmatig de boot eromheen moeten sturen.  

Wanneer de accu bijna leeg is of de boot raakt buiten bereik, dan zal de 

boot automatisch terugvaren naar het laatste vertrekpunt. 

Je kan het automatisch terugvaren altijd onderbreken door de joystick op de 

mini-afstandsbediening in te drukken of de stop

knop aan te raken in de app.

de besturing van de boot op grote afstand. 

Uniek verlichting systeem De verlichting helpt je 's avonds en 's nachts bij 

Om de verlichting aan of uit te zetten op de boot druk je de power knop in.

Home



Meldingen van problemen die er kunnen zijn en oplossingenHoe bevestig je een fishfinder(dieptemeter) of 

camera op de boot

Bericht                                                      Oplossing

1x piep

2x piep

3x piep

Open aan de rechterkant van de boot een klepje. Je vindt de informatie terug 

op het display.

1)Geen verbinding. Controleer of vervang de draadloze module

   

2)Geen GPS. Controleer of vervang de GPS-module

3)Geen kompas. Controleer of vervang de kompas-module

    

Waarschuwingsmelding op de mini-afstandsbediening of de boot

Bericht                                                         Oplossing

 Accu van de boot is bijna leeg.  Laad de accu's van de boot weer op, 

  zie ook pagina 10 

    

 Draadloze verbinding is weggevallen. Opnieuw registreren,
  zie ook pagina 12
    
 Geen GPS, herstart de boot

    

Alle verlichting op 
de boot knippert
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fishfinder(dieptemeter) of camera.

De beugels die (binnenkort) verkrijgbaar zijn, zijn ook makkelijk te bevestigen. 

De ND Bluetooth Bait Boat heeft 2 uitsparingen voor het bevestigen van

Fish Finder

Camera

BL RL

A B

C D

Accu (snel knipperen = accu bijna leeg)

Accu mini-afstandsbediening, snel knipperen = accu bijna leeg



Milieuvriendelijke verwijdering
                  Oude elektrische apparaten mogen niet samen met de restafval, maar 

moet apart worden ingeleverd bij het gemeentelijk grofvuil of kringloopwinkels. 

Met deze kleine inspanning, draagt  u bij aan het recyclen van waardevolle

 grondstoffen en de behandeling van giftige stoffen.

.

De mini-afstandsbedieing is niet waterdicht.

.

Als je de boot/mini-afstandsbediening niet gebruikt, ruim deze dan droog en als het kan warm 

   op zodat er geen condens optreed.

Voordat je de boot opbergt, kun je de boot het beste afnemen/schoonmaken met een ietwat 

    vochtige doek.

Zorg altijd dat de accu's volledig opgeladen zijn voordat je weer vertrekt voor een nieuwe sessie.

Als je boot een tijd niet gebruikt is het verstandig om de accu's eens in de 2-3 maanden opnieuw 

    op te laden.

Verwijder de antennes van zowel de boot als de mini-afstandsbediening om schade tijdens het 

    vervoor of opbergen te voorkomen.

De boot kan je het beste schoonmaken met een ietwat vochtige doek. Gebruik geen 

    reinigingsmiddelen.

Het bereik van de boot is afhankelijk van weers- en omgevingsomstandigheden.

•  Zet altijd eerst de mini-afstandsbediening aan en dan de boot. Bij het uitzetten, zet je eerst de 

   boot uit en vervolgens de mini-afstandsbedieing. Dit is ter veiligheid

•   

•  Zorg dat de aansluitingen voor de usb, SD-kaart en AC-adapter zijn afgesloten alvorens de boot

    in het water gaat

•   

•   

•   

•   

•   

•   

•   
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Hoe open je de voerbakken en activeer je de haak-release

De ND Bluetooth Bait Boat heeft 2 voerbakken

Je kan de voerbakken op je stek legen door de H1 of H2 knop op

 je afstandsbediening lang ingedrukt te houden.

Open voerbak H1: Druk de H1 knop lang in.

Open voerbak H2: Druk de H2 knop lang in.



Support Garantie9 10 

Wij zijn erop toegewijd om u de best mogelijke producten en diensten te bieden, maar in 

de ongelukkige omstandigheid dat u een klacht heeft of onze app heeft een fout die moet 

worden opgelost, neem dan direct contact met ons op via ons support center systeem .

Om de ondersteuningsverzoeken te stroomlijnen en u beter te bedienen, gebruiken 

wij een support ticket systeem. Elk ondersteuningsverzoek wordt toegekend aan een 

uniek ticketnummer dat u kunt gebruiken om de voortgang en de reacties online te volgen.

Voor uw referentie bieden we volledige archieven en geschiedenis van al uw 

ondersteuningsverzoeken. Een geldig e-mailadres is verplicht om een ticket in te

 dienen.

Newdirectiontackle.co.uk/ /guarantee

Denk met ons mee en deel je 

Om de kwaliteit en productontwikkeling te behouden, heeft New Direction geluisterd naar de 

stemmen van haar klanten en hun specifieke eisen en voorkeuren vastgesteld. Het bedrijf heeft

 een scala aan innovatieve producten ontwikkeld en geproduceerd voor onze visie om het meest 

populaire merk te worden.

New Direction Tackle UK  team:  

New Direction Tackle DE team: 

New Direction Tackle NL team: 

info@NewdirectionTackle.co.uk

Info@NewDirectionTackle.de

Info@NewDirectionTackle.nl

New Direction geeft 24 maanden garantie vanaf de aankoopdatum.

De garantie geldt voor defecten die voortvloeien uit de aandrijving en de elektrische en 

elektronische onderdelen van de boot, defect materiaal en fabrieksmontage.

De garantie is niet van toepassing op de batterijen, schade die voortvloeit uit onjuist gebruik,

 breuk of normale slijtage van de boot of bijbehorende apparatuur.

De garantie is ongeldig indien reparaties of wijzigingen door onbevoegden worden uitgevoerd.

De garantieperiode voor de oplaadbare batterij en de oplaadbare Ni-MH batterijen is 

 maanden vanaf de aankoopdatum. 

Vul het formulier in om uw ND-aanpakgarantie aan te melden

NewDirectionTackle.co.uk/guarantee

Naam

Adres

Postcode

Telefoonnummer

Emailadres

Ordernummer                                   

Serienummer

Aankoopdatum

Newdirectiontackle.co.uk/support/
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