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Figyelem!

1.14 éves kor felett ajánlott modell! Felnőtt felügyelete mellett használható!
2.Használat után ne töltse fel azonnal az akkumulátort, várja meg míg azok 

lehűlnek.
3.Ne használja a modellt emberek között, és olyan vízfelületen mely

szennyezett, vagy vízinövényekkel teli.
4.Apró alkatrészeket is tartalmaz a modell, melyet gyermekek lenyelhetnek!
5.Figyeljen arra, hogy a forgó propeller súlyos sérülést okozhat! Az

akkumulátor kezelésére fordítson kiemelt figyelmet, ne hagyja felügyelet
nélkül töltés közben!

6.A motor forró lehet, mely égést okozhat, ha hozzányúlunk használat után.
7.Ellenőrizze rendszeres időközönként a töltőkábelt és a hajó elemeit. Hiba

észlelése esetén ne próbálja meg azt megjavítani, forduljon a
kereskedőhöz pótalkatrészért vagy javításért. 

Hajó párosítása a távirányítóval
Helyezze a modellt a vízre (Bekapcsolás után a modellnek vízen kell lennie, hogy
működjön, száraz felületen a motor nem indul el biztonsági okokból! ).Kapcsolja be a
távirányítót. A LED jelzőfény villogni kezd és "Bip" hangot ad ki, a távirányító pedig "Bipbop-
bip" hangot ad ki és a LED folyamatosan fog világítani. Ez jelenti, hogy a hajó és a
modell párosítása megtörtént. 

1.Húzza szét a motor csatlakozását (1. lépés)
2.Húzza le a vízhűtő csöveket a csatlakozásokról (2. 

lépés)
3.Távolítsa el a motorrögzítő csavarokat (3. lépés)
4.Húzza ki a motort a helyéről. (4. lépés)
5.Fogja le a gumi részénél a tengelyt, és egy kulcs 

segítségével
6.távolítsa el a propellert. (5. lépés) 

6. A hajó orra felé húzza meg a tengelyt (6. lépés)
7. Cseppentsen kenőanyagot a tönkcsőbe.(7. lépés)
8. Forgassa meg és tolja előre illetve a hátra a tengelyt, hogy a kenőanyag egyenletesen elterüljön a 

tönkcsőben. (8. lépés)
9. Fogja le a gumi részt és egy csavarkulcs segítségével húzza meg a záróanyát. (9. lépés)
10. Helyezze vissza a motort a helyére (10. lépés)
11. Húzza meg a csavarokat (11. lépés)
12. Csatlakoztassa a vízhűtés csöveit a hűtőkörre. (12. lépés)
13. Csatlakoztassa a motor kábeleit (13. lépés)

F!: 1. A kábelek ne érjenek forgó, mozgó alkatrészekhez, mert megsérülhetnek.
2. Minden csatlakozó megfelelően legyen összekötve!
3. Győződjön meg róla, hogy a kabinfedelek jól zárnak a vízmentesség megfelelő legyen!
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4.Jobbforduló

Húzza meg a gázkart és közben fordítsa a kormánykereket jobbra. (óra
járásával megegyező irányba)

Működtetés

2.Hátramenet

Tolja előre a gázkart. A hajó hátrafelé indul.

1.Előremenet

Húzza meg a gázkart. A hajó elindul előre.

3.Balforduló

Húzza meg a gázkart és közben fordítsa a kormánykereket balra. (óra
járásával ellentétes irányba)
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5.Fordulás bal trim

Amennyiben a hajó siklás közben magától jobbra fordul, állítson a trimen
addig, amíg a hajó egyenesen nem siklik.
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9.180°Fordulás

6.Fordulás jobb trim

Amennyiben a hajó siklás közben magától balra fordul, állítson a trimen
addig, amíg a hajó egyenesen nem siklik.

7.  Hátramenet trim

Amennyiben a gázkar középállásban van de a hajó ennek ellenére előre
úszik, állítson a hátramenet trimen amíg a hajó meg nem áll.

8.  Előremenet  trim

Amennyiben a gázkar középállásban van de a hajó ennek ellenére
hátrafele úszik, állítson az előremenet trimen amíg a hajó meg nem áll.

A hajó fordulása közben amennyiben a a hajó átfordult, képesek lehetünk azt
visszafordítani. Kormányozunk balra és húzunk gázt, majd jobbra
kormányozunk és újra húzzunk gázt. ismételjük meg a műveletet amíg a hajó
vissza nem fordul.

2. lépés1. lépés
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Karbantartás

Q8-01 
Vevőegység

Q8-02
motor

Q8-03
akku 

Q8-04 
kormányszervó 

Q8-05
USB töltő

Q8-06 vízcső

Q8-09
tengely

Q8-10
tönkcső

Q8-15
kormánymű

Q8-16 irányító 
lapok

Q8-17
szilikon gumigyűrű

Q8-12
test

Q8-13
fedél

Q8-14
bemutató állvány

Q8-07
kormányrudazat

Q8-08
hajócsavar

     Q8-11  
kormánylapát 
pozícionáló

1.Használat után távolítsuk el az elemeket.
2.Kérjük na hagyja tűző napon a modellt, mivel az erős napsugárzás a 

lakkozássérülését vonhatja maga után.
3.Amennyiben hosszabb ideig nem használja a modellt, kérjük, mind a hajóból, 

minda távirányítóból távolítsa el az elemeket. 

Alkatrészek listája

Q8-18 
tölőkábel

Használatot követően a hajót kívül és belül is
törölje egy puha rongy segítségével szárazra.




