
1. A hajó automatikusan élesedik amikor vizet ér és kapcsolat 
létrejött a hajó és a távirányító között.

2.Ne vezesse messzebb a hajót 50 méteres távolságnál a
távirányítótól, mert előfordulhat, hogy a jel elvész.

3. A hajó az akkuk teljes feltöltése esetén nagyjából 20 perc 
üzemidővel rendelkezik.

4. A hajó nem rendelkezik ön-mentő funkcióval, vagyis nem fordul
vissza a hasára ha felborult, vagy akadálynak ütközött.

5. Kerülje el a vízinövényeket a működtetés közben, mivel ezek a 
hajócsavaron sérülést okozhatnak, illetve rátekeredhetnek.

6. A iránytartó kormánylapát helyes iránya kézzel állítható be.

2.4GHz Távirányítású Modellhajó Kézikönyv
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RC hajó fő szerkezeti elemei

Távirányító funkciók

fedélzeti nyílás

fedél zárszerkezet 

propeller

kormánylapát

hajó

bemutató állvány

Fordulás
balra/jobbra

Antenna

Be,-/Kikapcsoló

Előremenet

Elemek behelyezése:távolítsa el az elemfedelet a távirányító alsó részén.
Helyezzen bele 2 darab AA elemet. Figyeljen a megfelelő polaritásra.
(elemeket a készlet nem tartalmaz)..

Hajó akkumulátorának töltése

Töltési idő nagyjából 90 perc. Töltés közben a töltő pirosan világít, majd kék
színre vált amikor az akkumulátor feltöltődött.
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Akkumulátor behelyezése a hajóba

Funkciók

Helyezze a kabintetőt
45 fokos szögben a
hajóra, majd kissé
nyomja előre, majd a
helyére, lefelé.

Helyezze az
akkumulátort a
hajóba, és rögzítse
az akkutartóhoz.
Megfelelően
helyezze be az
akkumulátort.

Előre

Jobbra -
fordulás

Balra -
fordulás

1.Megfelelő polaritással helyezze be az elemeket.
2.Ne használjon új és használt elemeket egyidejűleg.
3.Ne használjon eltérő minőségű elemeket.
4.Nem tölthető elemeket ne próbálja meg tölteni.
5.Újratölthető elemek csak felügyelet mellett tölthetők.
6.Ne zárja rövidre az áramköröket.
7.A gyári akkukat csak a gyári  USB töltővel töltse!
8.A lemerült elemeket távolítsa el a modellből.
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Karbantartás

Figyelem!

      Használat után törölje szárazra a 
hajó belsejét és külső felületét

1.14 éven felüliek számára javasolt termék! Felnőtt felügyelete mellett
használható modell. 

2.Használat után addig ne töltse újra az akkumulátort, amíg az le nem hűl!
3.Használat során kerülje el a szennyezett vizeket, úszó törmelékeket, és 

fürdőző embereket! A propeller sérülést okozhat, a vízen úszó tárgyak pedig
a hajót rongálhatják meg.

4.A terméknek kisméretű alkotóelemei vannak, melyek veszélyesek lehetnek
gyermekekre amennyiben azokat lenyelik.

5.Maradjon távol a forgó propellertől, mivel az súlyos sérülést okozhat.
6.Motor felforrósodhat, kérjük ne érintse meg, hogy elkerülhesse az égési

sérülést!
7.Ne használja a modellt olyan helyeken ahol a távirányító jelét zavarhatják a 

jelek.
8.Ne használja a modellt olyan helyszíneken ahol azt a hatóságok kifejezetten

tiltják.
9.Rendszeres időközönként ellenőrizze a modellt sérülések végett.

Amennyiben ilyen alkatrészt talál a modellen azt javíttassa meg a következő
használat előtt. 

Kormánylapát: Ezt kézzel állítsa be egyenesre!
Amikor egyenesen siklik, de eltérést tapasztal, 
fordul
a hajó jobbra vagy balra egyenes siklás helyett,
kérjük, kézzel állítsa be a kormánylapátot.

1.Használat után távolítsa el az akkumulátorokat. Huzamosabb 
használatonkívüli időszak előtt a távirányítóból is távolítsa el az elemeket!

2.Ne hagyja a szabad napsütésben sokáig, és játék után törölje szárazra a
modellt. 




