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PARAMETRY TECHNICZNE 

• Wiek: 14+ 

• Tworzywo: plastik 

• Zasięg: 20 m  

• Zasilanie łodzi: 500 mAh 

• Zasilanie kontrolera: 2x bateria AA (brak w zestawie) 

• Czas pracy: około 8 minut 

• Częstotliwość pracy nadajnika 27 / 40 MHz 

• Wymiary łódki: 24 cm x 8 cm x 7.5 cm  

• Wymiary opakowania: 29 cm x 23 cm x 9 cm  

Zawartość zestawu: 

• Motorówka RC 

• Kontroler 

• Ładowarka sieciowa 

• Akumulator Ni-Cd 3.6 V 500 mAh 

• Instrukcja obsługi  

• Antena 

 

 



MONTAŻ BATERII I AKUMULATORA 

1. Aby zamontować baterie w kontrolerze należy:  

• Odkręcić śrubkę zabezpieczającą osłonę baterii znajdującą się pod spodem 

kontrolera.  

• Otworzyć osłonę. 

• Włożyć dwie baterie AA zgodnie z oznaczeniami biegunowości. 

• Zamknąć osłonę i zabezpieczyć ją za pomocą śrubki.  

 

2. Aby zamontować akumulator w łodzi, należy: 

• Przekręcić blokadę znajdującą się w tylnej części łodzi, na górze.  

• Otworzyć osłonę akumulatora.  

• Włożyć akumulator w gniazdo w odpowiedniej pozycji i połączyć złącze 

akumulatora ze złączem łodzi. 

• Należy upewnić się, że złącza połączone są zgodnie z polaryzacją oraz że 

zabezpieczone są przed przypadkowym rozłączeniem.  

• Zamknąć osłonę akumulatora i zabezpieczyć ją za pomocą blokady.  

 

3. Ładowanie akumulatora: 

1. Upewnij się, że akumulator nie jest gorący, jeśli przed chwilą zakończyłeś 

zabawę. Ładowanie gorącego akumulatora może prowadzić do jego 

uszkodzenia.  

2. Podłącz złącze ładowarki do akumulatora, a następnie wepnij ładowarkę do 

gniazda sieciowego.  

3. Podczas ładowania akumulatora lampka ładowarki będzie się świecić. Gdy 

ładowanie zostanie zakończone, lampka ładowarki zgaśnie. 

4. Odłącz ładowarkę od gniazda sieciowego, a następnie odepnij akumulator od 

ładowarki.  

FUNKCJE URZĄDZENIA 

1. Funkcje kontrolera: 

• Lewy drążek odpowiada za regulację pracy lewego silnika. Wychylenie lewego 

drążka do przodu lub do tyłu sprawi, że zacznie on obracać lewą śrubę 

napędową w odpowiednią stronę. 

• Prawy drążek odpowiada za regulację pracy prawego silnika. Wychylenie 

prawego drążka do przodu lub do tyłu sprawi, że zacznie on obracać prawą 

śrubę napędową w odpowiednią stronę.  

• Lampka informacyjna znajdująca się na środku kontrolera informuje o jego 

statusie.  

 

 

 



2. Parowanie urządzeń: 

• Urządzenie korzysta z częstotliwości 27 lub 40 MHz, oznacza to, że dwa 

urządzenia korzystające z takiej samej częstotliwości nie mogą być używane 

jednocześnie. Będzie to prowadziło do zakłóceń i utraty kontroli nad łódką.  

• Należy włączyć oba urządzenia w odstępnie nie dłuższym niż 5 sekund. 

Kontroler automatycznie rozpocznie parowanie. Po krótkiej chwili urządzenia 

powinny być gotowe do pracy.  

• Jeśli parowanie nie powiodło się, należy upewnić się, że w pobliżu nie znajdują 

się żadne duże, metalowe obiekty i powtórzyć proces parowania.  

 

 

 

PROWADZENIE ŁODZI 

1. Aby łódź ruszyła do przodu, należy oba drążki wychylić jednakowo do przodu. 

2. Aby łódź ruszyła do tyłu, należy oba drążki wychylić jednakowo do tyłu.  

3. Aby łódź skręciła w lewo, należy lewy drążek przywrócić do pozycji środkowej, 

a prawy drążek wychylić do przodu.  

4. Aby łódź skręciła w prawo, należy prawy drążek przywrócić do pozycji 

środkowej, a lewy drążek wychylić do przodu.  

Uwaga! 

1. Przed rozpoczęciem pływania łodzią należy upewnić się, że w wybranym 

zbiorniku wodnym nie pływają żadne osoby, gdyż może to prowadzić do 

poważnych wypadków i obrażeń. 

2. Nie należy zbliżać pracującej łodzi w pobliże włosów, twarzy i innych 

fragmentów ciała, gdyż może to prowadzić do powstania poważnych obrażeń.  

3. Nie należy dotykać ani blokować pracujących śrub napędowych, gdyż może to 

prowadzić do uszkodzenia produktu i powstania poważnych obrażeń.  

4. Nie należy kierować anteny kontrolera w kierunku twarzy. Może to prowadzić 

do uszkodzenia oczu.  

5. Z łodzi należy korzystać tylko i wyłącznie w wodzie. Uruchomienie łodzi na 

ziemi może prowadzić do uszkodzenia produktu i zranienia osób znajdujących 

się w pobliżu.  

6. Nie należy kierować łodzi w stronę ludzi i zwierząt.  

7. Maksymalny zasięg nadajnika wynosi około 20 metrów. Nie należy odpływać 

łódką na odległość większą, gdyż spowoduje to utratę nad nią kontroli i może 

prowadzić do poważnych wypadków. 

8. Nigdy nie należy pływać z maksymalną prędkością, gdyż może to prowadzić do 

utraty kontroli nad modelem.  

 

 



OSTRZEŻENIA 

1. Produkt nie jest przeznaczony dla dzieci poniżej trzeciego roku życia.  

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

3. Minimalny wiek użytkownika powinien wynosić 14 lat.  

4. 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.  

5. Opakowanie nie jest częścią zabawki i nie należy udostępniać go do zabawy.  

6. Podczas zabawy dzieci powinny znajdować się pod stałym nadzorem osoby 

dorosłej.  

7. Należy regularnie kontrolować stan produktu. W przypadku stwierdzenia 

jakichkolwiek nieprawidłowości należy natychmiast przerwać korzystanie. 

Ponowne użycie produktu możliwe będzie po wprowadzeniu wymaganych 

napraw.  

8. Nie należy samodzielnie naprawiać ani modyfikować produktu.  

9. Uszkodzonego produktu nie należy umieszczać w pojemniku przeznaczony na 

odpady zmieszane. Należy oddać go do specjalnego punktu odbioru zużytego 

sprzętu elektrycznego i elektronicznego.  

10. Instrukcja oraz opakowanie zawierają ważne informacje, należy więc 

zachować ja na wypadek wystąpienia w przyszłości jakichkolwiek wątpliwości.  

OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE 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.  

5. Baterie należy wkładać zgodnie z zachowaniem prawidłowej biegunowości.  

6. Wyczerpane baterie należy wyjąć z zabawki.  

7. Nie należy zwierać złączy zasilania. 
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