
Przeczytaj uwa¿nie t¹ instrukcjê przed rozpoczêciem korzystania.
Poszczególne ilustracje mog¹ siê ró¿niæ w zale¿noœci od modelu.

3.Specyfikacja obudowy £odzi:
   D³ugoœæ £odzi: 460mm
   Szerokoœæ £odzi: 125mm

STRUKTURA £ODZI ZDALNIE STEROWANEJ

£ÓD� ZDALNIE STEROWANA

Dolna obudowa

   Wysokoœæ £odzi: 118mm
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INSTALACJA BATERII W PILOCIE ZDALNEGO STEROWANIA

Otwórz pokrywê baterii w pilocie RC,w³ó¿ 6 x 1,5V “AA” baterii w wyznaczone
miejsce, zgodnie z kierunkiem polaryzacji, zamknij pokrywê baterii i dociœnij
zatrzaski (zgodnie z obrazkiem)

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

£ADOWANIE AKUMULATORA

UWAGI DOTYCZ¥CE BATERII PILOTA
1) Baterie alkaiczne AA s¹ zalecane
2) akumulatorki mog¹ byæ stosowane
3) Nie ³adowalne baterie nie moga byæ
³adowane
4) £adowanie baterii tylko pod opiek¹
doros³ych
5) wyjmij ³adowalne baterie z zabawki
przed rozpoczêciem ³adowania
6) W³ó¿ baterie zgodnie z polaryzacj¹
7) nie mieszaj ró¿nych typów baterii
w tym nowych i starych baterii
8) zabawka mo¿e byæ myta ciecz¹,
wyjmij bateriê z zabawki przed myciem
9) tylko baterie tego samego typu mog¹
byæ u¿ywane
10) wyczerpane baterie musz¹ byæ wyjête
z zabawki
11)Jeœli nie u¿ywasz zabawki, wyjmij z niej

3. Po³¹cz bateriê z wtyczk¹ JST 4.Wciœnij pokrywê ³odzi w nadwozie;
zamknij pokrywê; wciœnij przycisk pokrywy
dla szybszego nadwozia.

Po³ó¿ ³ódŸ na powierzchniê wody. Kiedy przez ma³e otwory w ³odzi wywo³ane zostanie ciœnienie 
z wody, silnik jest gotowy. W tym samym czasie, w³¹cz kontoler. Czerwony w³¹cznik siê œwieci,
a zielony mryga. Kiedy zielone œwiat³o skoñczy mrygaæ, oznacza to, ¿e czêstotliwoœæ zosta³a

1500 mAh/7.4 V

skodowana i mo¿esz rozkoszowaæ siê zabaw¹.

Wl912

1.Przekrêæ prze³¹cznik pokrywy ³odzi, zdejmij

Instrukcja obslugi dla £odzi 2.4 G 

dwie obudowy ³odzi (górn¹ i œrodkow¹)

 sterowanej bezprzewodowo

2.Za³¹czona jest bateria LI-ION,maksymalna prêdkoœæ to 
   24KM/H.

1.Produkt posiada g³ówny silnik o mocy 540 jako system
   zasilaj¹cy i u¿ywa po³¹czeñ radiowych do kompletnego

    Górna obudowa

   sterowania.

Os³ona œrodkowa

Pod³¹cz akumulator i ³adowarkê; pod³¹cz ³adowarkê do gniazdka i ³aduj przez oko³o
2,5h. Nie mo¿esz prze³adowaæ baterii. Kiedy ³adowanie sie zakoñczy, powierzchnia

Prze³¹cznik

baterii mo¿e byæ gor¹ca. Od³¹cz ³adowarkê od pr¹du i od³¹cz akumulator.

pokrywy ³odzi

Górna obudowa

Œrodkowa
       obudowa

2. W³ó¿ akumulator li-ion w przeznaczone
 do tego miejsce w nadwoziu ³odzi
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Co zrobiæ jak ³ódŸ siê przewróci?

Uwagi bezpieczenstwa
Dla bezpieczeñstwa i zapobiegania wypadków ludzi przez silnik ³odzi,
nie powinna ona byæ u¿ytkowana na powierzchni ziemi. Nale¿y 
u¿ytkowaæ tylko pod wod¹, przez pilot zdalnego sterowania. W trakcie
u¿ywania, proszê delikatnie ustawiæ pilot, a¿ ³opatki ogona i ³ódŸ
nadwozia ustawione s¹ liniowo. Teraz mo¿na bezpiecznie u¿ywaæ.

1. Produkt przeznaczony dla osób powy¿ej 14 roku ¿ycia. W 
przeciwnym wypadku zabawa musi byæ nadzorowana przez osoby
doros³e.
2. Upewnij siê, ¿e w wodzie nie p³ywaj¹ inne osoby, aby unikn¹æ wypadku.

3. Upewnij siê, ¿e w wodzie nie p³ywaj¹ inne obce przedmioty, aby zapewniæ 
sprawne funkcjonowanie.

4. Nie przekraczaj dystansu 150m pilota od ³odzi, w przeciwnym wypadku, ³ódŸ
mo¿e znaleŸæ siê poza kontrol¹.
5. Kiedy nie u¿ywasz modelu, wy³¹cz pilot i od³¹cz zasilanie ³odzi.

6. Gdy ³ódŸ zwalnia, mo¿e to oznaczaæ s³abn¹cy akumulator. Wróæ jak najszybciej

Zgodnie z ilustracj¹

Instalacja czêœci antykolizyjnych

Zdejmij czêœci antykolizyjne ¿eby u¿yæ drugiej strony

??????????

?? ?

Czêci antykolizyjne

Wciœnij spust w pilocie aby ³ódŸ p³yne³a

Ty³

Popchnij spust pilota aby ³ódŸ p³yne³a do ty³u

Skrêt w lewo

Wciœnij spust pilota i przekrêæ obrotowym sterownikiem w kierunku przeciwnym
do ruchu wskazówek zegara, ³ódŸ skrêci w lewo.

Skrêt w prawo

Wciœnij spust pilota i przekrêæ obrotowym sterownikiem w kierunku zgodnym
do ruchu wskazówek zegara, ³ódŸ skrêci w prawo.

W przypadku, kiedy ³ódŸ siê przewróci w wodzie, wciœnij spust do przodu,
do ty³u, aby ³ódŸ zaczê³a p³yn¹æ normalnie.

Precyzyjna regulacja lewoskrêtu

W przypadku, kiedy ³ódŸ automatycznie skrêca w lewo,
powoli przekrêæ pokrêt³a dostrajania pod klapk¹ pilota,
zgodnie z ruchem wskazówek zegara. £ódŸ poma³u 
skrêci w prawo.

Precyzyjna regulacja prawoskrêtu

W przypadku, kiedy ³ódŸ automatycznie skrêca w lewo,
powoli przekrêæ pokrêt³a dostrajania pod klapk¹ pilota,
przeciwnie do ruchem wskazówek zegara.
£ódŸ poma³u skrêci w prawo.

UTRZYMANIE I KONTROLA

1. Po wyjêciu baterii, ³ódŸ siê zatrzyma
2. Trzymaj ³ódŸ z dala od dzia³ania silnych promieni s³onecznych oraz Ÿróde³ 
zanieczyszeñ olejowych aby unikn¹æ z³uszczenia farby.
3.Po skoñczeniu u¿ywania, wyczyœæ ³ódŸ such¹ szmatk¹ i utrzymuj model w czystoœci.
4. Kiedy nie korzystasz z modelu, wyjmij bateriê z pilota oraz akumulator z ³odzi.

Czêœci zamienne

Modu³ elektryczny 
silnika sterowniczego

Tylna œruba

Jednostka œruby

Rura stalowa Czêœci antykolizyjne

Ster Pokrywa Podwozie

Li-ion bateria 7,4 V £adowarka

Jednostka silnika

P³ytka steruj¹ca
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