Q2
2.4G RC HAJÓ
FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV
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1.Ebben a termékben 370-es mágneses meghajtó rendszer van, mely
2.4GHz frekvencián üzemel, így sokkal biztonságosabban és
hatékonyabban üzemeltethető.
2.Lithium Ion elemeket használó rendszer, mellyel a sebesség
körülbelül 20km/h.
3.A hajó képes visszabillenni felborulás után.
4.Motor hűtési rendszere segíti a hosszabb élettartamot.
5.Rendelkezik jobb és bal oldali stabilizátorral, így a siklása stabilabb.
6.Alacsony akkufeszültségre figyelmeztet, így amikor a modell akkuja
merülni kezd, a távirányító jelzést ad, így elkerülhető, hogy az
akkumulátor a parttól távolabb merüljön le, és a hajó ne legyen képes
még a partra visszatérni. A hangjelzés után haladéktalanul térjen
vissza a partra a modellel.

RC hajó fő szerkezeti elemei
fedélzeti nyílás

fedél zárszerkezet

hajó

kormánymű
rudazat
kormánylapát
irányító
lapát
hajócsavar

kifolyó

Hajóállvány

kormánykerék

hátramenet trim
balra fordulás trim

gázkar
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előremenet trim
jobbra fordulás trim

Elemek behelyezése

akkufedél

4 x ”AA”

Elemek behelyezése:távolítsa el az elemfedelet a távirányító alsó részén.
Helyezzen bele 4 darab AA elemet. Figyeljen a megfelelő polaritásra.
(elemeket a készlet nem tartalmaz)

Hajó akkumulátorának töltése
Opció 1: 110-240V -os balansz töltő .(opcionálisan megvásárolható)
2.Csatlakoztassa az
akkut a
töltőcsatlakozáshoz.

1.Csatlakoztassa
a fali
konnektorhoz.

F!:Töltés közben pirosan világít, majd a jelzőfény zöldre vált az akku feltöltése
esetén.
Standard töltő:USB(standard konfiguráció)
1.USB kábelt
dugja be a
számítógép USB
portjába

2.Csatlakoztassa az
akkumulátort a
töltőcsatlakozáshoz.

F!:A piros jelzőfény világít töltés közben, majd kialszik a mikor a töltés
befejeződőtt.
1.Az elemeket helyes polaritással helyezze be a helyükre!
2.Ne használjon vegyesen új és használt elemeket.
3.Ne használjon eltérő típusú akkumulátorokat és elemeket.
4.Nem újratölthető elemeket ne töltse!
5.Újratölthető elemeket csak felnőtt felügyelete mellett szabad
tölteni.
6.Ne zárja rövidre az áramköröket!
7.Ne alakítsa át a gyári alkatrészeket, kiegészítőket!
8.USB töltőkábel csak ehhez a modellhez használható!
9.Lemerült akkumulátort és elemeket távolítsa el a modellből.
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Akkumulátor behelyezése a hajóba

lépés.1

lépés.2

lépés.4

lépés.5

lépés.3

lépés.6

1.Fordítsa balra vagy jobbra a zárszerkezetet, nyissa fel a kabin fedelét.
2.Fordítsa el a 4 belső zárat, hogy felnyithassa a belső fedelet.
3.Helyezze be a LiPo akkumulátort a tartóba.
4.Csatlakoztassa az akkumulátort.
5.Megdöntve helyezze vissza a fedelet, majd hajtsa le a helyére.
6.Zárja vissza a kabintetőt és rögzítse a zárakkal.

Tönkcső kenése

1. lépés

2. lépés

3. lépés

4. lépés

5. lépés

6. lépés

7. lépés.7

8. lépés

9. lépés
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