
Przeczytaj uważnie tą instrukcję przed rozpoczęciem korzystania.
Poszczególne ilustracje mogą się różnić w zależności od modelu.

3.Specyfikacja obudowy Łodzi:
   Długość Łodzi: 460mm
   Szerokość Łodzi: 125mm
   Wysokość Łodzi: 118mm

ŁÓDŹ ZDALNIE STEROWANA

STRUKTURA ŁODZI ZDALNIE STEROWANEJ
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INSTALACJA BATERII W PILOCIE ZDALNEGO STEROWANIA

Otwórz pokrywę baterii w pilocie RC,włóż 6 x 1,5V “AA” baterii w wyznaczone
miejsce, zgodnie z kierunkiem polaryzacji, zamknij pokrywę baterii i dociśnij
zatrzaski (zgodnie z obrazkiem)

6 x 1,5V AA BATERII
(BRAK W ZESTAWIE)

ŁADOWANIE AKUMULATORA

UWAGI DOTYCZĄCE BATERII PILOTA
1) Baterie alkaiczne AA są zalecane
2) akumulatorki mogą być stosowane
3) Nie ładowalne baterie nie moga być
ładowane
4) Ładowanie baterii tylko pod opieką
dorosłych
5) wyjmij ładowalne baterie z zabawki
przed rozpoczęciem ładowania
6) Włóż baterie zgodnie z polaryzacją
7) nie mieszaj różnych typów baterii
w tym nowych i starych baterii
8) zabawka może być myta cieczą,
wyjmij baterię z zabawki przed myciem
9) tylko baterie tego samego typu mogą
być używane
10) wyczerpane baterie muszą być wyjęte
z zabawki
11)Jeśli nie używasz zabawki, wyjmij z niej
baterie

INSTALACJA BATERII W ŁODZI

3. Połącz baterię z wtyczką JST 4.Wciśnij pokrywę łodzi w nadwozie;
zamknij pokrywę; wciśnij przycisk pokrywy
dla szybszego nadwozia.

Połóż łódź na powierzchnię wody. Kiedy przez małe otwory w łodzi wywołane zostanie ciśnienie 
z wody, silnik jest gotowy. W tym samym czasie, włącz kontoler. Czerwony włącznik się świeci,
a zielony mryga. Kiedy zielone światło skończy mrygać, oznacza to, że częstotliwość została
skodowana i możesz rozkoszować się zabawą.

UWAGA! PILOT NALEŻY WŁĄCZYĆ W CIĄGU 4 SEKUND OD WŁĄCZENIA ŁÓDKI.

1500 mAh/7.4 V

FT009

1.Przekręć przełącznik pokrywy łodzi, zdejmij
dwie obudowy łodzi (górną i środkową)

Instrukcja obslugi dla Łodzi 2.4 G 
 sterowanej bezprzewodowo

2.Załączona jest bateria LI-ION,maksymalna prędkość to 
   30KM/H.

1.Produkt posiada główny silnik o mocy 540 jako system
   zasilający i używa połączeń radiowych do kompletnego
   sterowania.

    Górna obudowa

Osłona środkowa

Podłącz akumulator i ładowarkę; podłącz ładowarkę do gniazdka i ładuj przez około
2,5h. Nie możesz przeładować baterii. Kiedy ładowanie sie zakończy, powierzchnia
baterii może być gorąca. Odłącz ładowarkę od prądu i odłącz akumulator.

Przełącznik
pokrywy łodzi

Górna obudowa

Środkowa
       obudowa

2. Włóż akumulator li-ion w przeznaczone
 do tego miejsce w nadwoziu łodzi



S

Co zrobić jak łódź się przewróci?

Uwagi bezpieczenstwa
Dla bezpieczeństwa i zapobiegania wypadków ludzi przez silnik łodzi,
nie powinna ona być użytkowana na powierzchni ziemi. Należy 
użytkować tylko pod wodą, przez pilot zdalnego sterowania. W trakcie
używania, proszę delikatnie ustawić pilot, aż łopatki ogona i łódź
nadwozia ustawione są liniowo. Teraz można bezpiecznie używać.

1. Produkt przeznaczony dla osób powyżej 14 roku życia. W 
przeciwnym wypadku zabawa musi być nadzorowana przez osoby
dorosłe.
2. Upewnij się, że w wodzie nie pływają inne osoby, aby uniknąć wypadku.
3. Upewnij się, że w wodzie nie pływają inne obce przedmioty, aby zapewnić 
sprawne funkcjonowanie.
4. Nie przekraczaj dystansu 150m pilota od łodzi, w przeciwnym wypadku, łódź
może znaleźć się poza kontrolą.
5. Kiedy nie używasz modelu, wyłącz pilot i odłącz zasilanie łodzi.
6. Gdy łódź zwalnia, może to oznaczać słabnący akumulator. Wróć jak najszybciej
na brzeg, w przeciwnym wypadku możesz stracić kontrolę nad łodzią.

INSTALACJA ANTYKOLIZYJNYCH CZĘŚCI
Części antykolizyjne mogą zapobiec uszkodzeniom na dziobie i podwoziu.
Zgodnie z ilustracją

Instalacja części antykolizyjnych

Zdejmij części antykolizyjne żeby użyć drugiej strony

Częci antykolizyjne

STEROWANIE

Prz�d

Wciśnij spust w pilocie aby łódź płyneła

Tył

Popchnij spust pilota aby łódź płyneła do tyłu

Skręt w lewo

Wciśnij spust pilota i przekręć obrotowym sterownikiem w kierunku przeciwnym
do ruchu wskazówek zegara, łódź skręci w lewo.

Skręt w prawo

Wciśnij spust pilota i przekręć obrotowym sterownikiem w kierunku zgodnym
do ruchu wskazówek zegara, łódź skręci w prawo.

W przypadku, kiedy łódź się przewróci w wodzie, wciśnij spust do przodu,
do tyłu, aby łódź zaczęła płynąć normalnie.

Precyzyjna regulacja lewoskrętu

W przypadku, kiedy łódź automatycznie skręca w lewo,
powoli przekręć pokrętła dostrajania pod klapką pilota,
zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Łódź pomału 
skręci w prawo.

Precyzyjna regulacja prawoskrętu

W przypadku, kiedy łódź automatycznie skręca w lewo,
powoli przekręć pokrętła dostrajania pod klapką pilota,
przeciwnie do ruchem wskazówek zegara.
Łódź pomału skręci w prawo.

UTRZYMANIE I KONTROLA
1. Po wyjęciu baterii, łódź się zatrzyma
2. Trzymaj łódź z dala od działania silnych promieni słonecznych oraz źródeł 
zanieczyszeń olejowych aby uniknąć złuszczenia farby.
3.Po skończeniu używania, wyczyść łódź suchą szmatką i utrzymuj model w czystości.
4. Kiedy nie korzystasz z modelu, wyjmij baterię z pilota oraz akumulator z łodzi.

Części zamienne

Moduł elektryczny 
silnika sterowniczego

Tylna śruba

Jednostka śruby

Rura stalowa Części antykolizyjne

Ster Pokrywa Podwozie

Li-ion bateria 7,4 V Ładowarka

Jednostka silnika

Płytka sterująca


