
INSTRUKCJA OBSŁUGI 

ŁÓDŹ RC ZDALNIE STEROWANA FT008 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARAMETRY TECHNICZNE 

• Wiek: 8+ 

• Zasilanie łodzi: akumulator 3.7 V 700 mAh (w zestawie) 

• Zasilanie kontrolera: Bateria 9V (w zestawie) 

• Zasięg: 25 metrów 

• Częstotliwość pracy nadajnika: 27 MHz 

• Prędkość maksymalna: 14 km/h 

Zawartość zestawu: 

• Akumulator 3.7 V 700 mAh 

• Ładowarka 

• Podstawka dokująca 

• Odbojnik na dziób łodzi 

• Zapasowa śruba napędowa 

• Bateria do pilota 

 

 



BUDOWA ŁODZI 

 

BUDOWA KONTROLERA 

 



MONTAŻ BATERII KONTROLERA 

1. Otwórz osłonę baterii znajdującą się pod spodem kontrolera. 

2. Włóż jedną baterię 6F22 9V zgodnie z oznaczeniami biegunowości.  

3. Zamknij osłonę baterii.  

 
ŁADOWANIE AKUMULATORA 

• Połącz złącze ładowarki ze złączem 

akumulatora, wepnij ładowarkę do źródła 

zasilania i ładuj przez około 2.5 godziny.  

• Po zakończeniu ładowania, akumulator może 

być ciepły lub gorący.  

• Odłącz ładowarkę od źródła zasilania i odepnij 

akumulator od ładowarki.  

• Akumulator w tracie ładowania powinien 

znajdować się pod stałym nadzorem osoby 

dorosłej.  

 

 

MONTAŻ AKUMULATORA ŁODZI 

 

 

1. Przekręć blokadę kokpitu w prawo lub w 

lewo i zdejmij osłonę.  

 

 

 

 

 

 

2.  Włóż akumulator łodzi w gniazdo.  

 

 



 

 

3. Połącz złącze akumulatora ze złączem 

łodzi.  

 

 

 

 

 

 

4. Załóż i zamknij osłonę łodzi, a następnie 

zabezpiecz ją za pomocą blokady. 

 

 

 

 

BEZPIECZEŃSTWO 

Z modelu należy korzystać jedynie w wodzie. Postawienie modelu na ziemi może 

prowadzić do jego uszkodzenia oraz do zranienia osób znajdujących się w pobliżu. 

Przed każdym użyciem upewnij się, że regulacja skrętu jest wykonana poprawnie.  

MONTAŻ ODBOJNIKA NA DZIÓB 

Odbojnik zabezpieczy dziób łodzi przed uszkodzeniami i zranieniem osób trzecich. 

 

 



PROWADZENIE ŁODZI 

 

 

 



 

Konserwacja: 

1. Jeśli nie korzystasz z modelu, wyjmij z niego akumulator, a z kontrolera wyjmij 

baterie. Pozwoli to uniknąć wycieku.  

2. Chroń model przed szkodliwym działaniem promieni słonecznych oraz przed 

kontaktem z olejami i rozpuszczalnikami. Pozwoli to uniknąć uszkodzenia farby 

pokrywającej łódź.  

3. Po zakończeniu zabawy, wyczyść model za pomocą suchej ściereczki. Upewnij 

się, że w żadnej komorze nie ma wody. 

 



KATALOG CZĘŚCI ZAMIENNYCH 

 



OSTRZEŻENIA 

1. Po wyjęciu produktu z opakowania wszelkie elementy niebędące jego częścią 

należy umieścić w odpowiednich pojemnikach przeznaczonych na odpady. 

Foliowe woreczki, opaski zaciskowe i fragmenty taśmy mogą stanowić ryzyko 

uduszenia. 

2. Produkt zawiera małe elementy, które mogą stanowić ryzyko zadławienia.  

3. Produkt nie jest przeznaczony dla dzieci poniżej ósmego roku życia.  

4. Podczas zabawy użytkownik powinien znajdować się pod stałym nadzorem 

osoby dorosłej.  

5. Przed rozpoczęciem zabawy upewnij się, że w wybranym zbiorniku wodnym 

nie znajdują się żadne osoby. W przeciwnym wypadku zabawa może 

prowadzić do poważnych wypadków i obrażeń. 

6. Podczas zabawy dokładnie obserwuj wodę. Upewnij się, że nie znajdują się w 

niej żadne przeszkody, które mogłyby uszkodzić łódź. 

7. Łodzią nie należy oddalać się na odległość przekraczającą maksymalny zasięg 

25 metrów. Może to prowadzić do utraty kontroli nad modelem, a w 

konsekwencji tego, do wypadków.  

8. Po zakończeniu korzystania z produktu wyłącz kontroler i łódź.  

9. Gdy łódź zacznie poruszać się wolniej, oznacza to niski poziom energii 

akumulatora. Należy wtedy natychmiast wrócić do brzegu i wymienić lub 

naładować akumulator. W przeciwnym wypadku może to prowadzić do utraty 

kontroli nad łodzią i brak możliwości powrotu do brzegu. 

10. Zawsze pamiętaj o bezpieczeństwie. Gdy utracisz kontrolę nad łodzią i chcesz 

ją odzyskać, pamiętaj o zachowaniu wszystkich potrzebnych środków 

bezpieczeństwa. Nie wchodź samotnie do niebezpiecznej wody.  

11. Zachowaj bezpieczną odległość od obracających się elementów łodzi. Nie 

dotykaj ani nie blokuj pracy śruby napędowej. 

12.  Akumulator oraz silnik w trakcie używania mogą osiągać wysokie 

temperatury. Nie należy dotykać ich bezpośrednio po zakończeniu zabawy.  

13. Należy regularnie kontrolować stan produktu. W przypadku stwierdzenia 

jakichkolwiek nieprawidłowości należy natychmiast przerwać korzystanie. 

Ponowne użycie produktu możliwe będzie po wprowadzeniu wymaganych 

napraw.  

14. Nie należy samodzielnie naprawiać ani modyfikować produktu. 

15. Uszkodzonego produktu nie należy umieszczać w pojemniku przeznaczonym 

na odpady zmieszane. Należy oddać go do specjalnego punktu odbioru 

zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.  

16. Należy korzystać jedynie z rodzaju baterii przewidzianego w instrukcji. 

17. Instrukcja oraz opakowanie zawierają ważne informacje. Należy więc 

zachować je na wypadek wystąpienia w przyszłości jakichkolwiek wątpliwości.  

 

 

 



OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z BATERII 

1. Nie należy ładować baterii jednorazowych.  

2. Podczas ładowania akumulatory powinny znajdować się pod stałym nadzorem 

osoby dorosłej.  

3. Przed rozpoczęciem ładowania akumulatory należy wyjąć z zabawki.  

4. Nie należy jednocześnie korzystać z różnych typów baterii oraz z baterii 

nowych i wyczerpanych jednocześnie.  

5. Baterie należy wkładać z zachowaniem prawidłowej biegunowości.  

6. Wyczerpane baterie należy wyjąć z produktu. 

7. Nie należy zwierać złączy zasilania. 
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