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Výměna baterii: 

1. Nejprve odšroubujte kryt šroubovákem a otevřete kryt baterií. 

2. Vložte nebo vyměňte baterie 2x1,5V AA do dálkového ovladače (nejsou součástí) a přišroubujte kryt zpět. 

3. Součástí balení je dobíjecí pack (loď) – 3,7 V 500mAh lithium baterie.  

4. Baterie vyměňujte pouze pod dozorem dospělé osoby. 

5. Nenabíjejte baterie, které k tomu nejsou určeny. 

6. Nabíjecí baterie musí být vyndány z hračky před nabíjením. 

7. Nemíchejte staré a nové baterie nebo baterie odlišného typu. 

8. Ujistěte se, že vkládáte baterie správnou polaritou. 

9. Nabíječka není hračka. 

10. Nabíječka a baterie musí být připojen k napájení pouze se stejným označením. 

11. Vybité baterie okamžitě vyjměte z hračky. 

12. Nezkratujte svorky. 

13. V průběhu použití se nedotýkejte antény, může dojít k přerušení spojení. 

14. Vyjměte baterie z dálkového ovládání, pokud se výrobek dlouho nepoužívá. 

 
 

 Upozornění:  

- Tento výrobek je hračka, která plave ve vodě a ovládá se bezdrátovým dálkovým ovladačem (2,4GHz) 

- Motor se zastaví, když se vyndá z vody. 

- Vzdálenost dálkového ovladače je 30-40 metrů v prostředí bez překážek. 

- RC loď má voděodolnou funkci, dálkový ovladač není voděodolný. 

- Používejte v klidných, mělkých a čistých vodách (bazény, rybníky). 

- Po každém použití utřete hadříkem do sucha 

- Nepoužívejte blízko betonových stěn, které mohou rušit přenos. 

- RC loď je navržena na používání ve sladké vodě, vyhněte se používání ve slané vodě. 

- Nenechávejte loď ponořenou příliš dlouho 

 

 

Dálkový ovladač: 

 

 

1) Dálkový ovladač zapněte tlačítkem ON / OFF, kontrolka na ovladači se rozsvítí 

2) Zmáčknutím tlačítka VPŘED nebo VZAD, loď jede vpřed nebo vzad 

3) Zmáčknutím tlačítka VPŘED a zároveň tlačítka vlevo nebo vpravo, loď zatočí vpravo nebo vlevo 

 

 

 



POZNÁMKA: 

- Tento výrobek má funkci automatického párování. Po úspěšném spárování, může být ovládána hračka pouze jedním dálkovým 

ovladačem 

- RC má funkci snímání vody. Motor se zastaví, když se vyndá z vody. 

- Vzdálenost dálkového ovladače je 30-40 metrů v prostředí bez překážek. 

- RC má voděodolnou funkci, dálkový ovladač není voděodolný. 

- Používejte v klidných, mělkých a čistých vodách (bazény, rybníky). 

- Po každém použití utřete hadříkem do sucha 

- Nepoužívejte blízko betonových stěn, které mohou rušit přenos. 

- RC je navržena na používání ve sladké vodě, vyhněte se používání ve slané vodě. 

 

 

 

 

 

 

VAROVÁNÍ:   

                                                                                                                                 

Pokud se do těla lodě dostane voda, přestaňte loď okamžitě používat. 

Vyšroubujte 6 šroubků ze spodní části lodě, vysušte vnitřek lodě fénem. 

Po vysušení loď uzavřete a zašroubujte zpět šroubky 
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Výmena batérie: 

1. Najprv odskrutkujte kryt skrutkovačom a otvorte kryt batérií. 

2. Vložte alebo vymeňte batérie 2x1,5V AA do diaľkového ovládača (nie sú súčasťou) a priskrutkujte kryt späť. 

3. Súčasťou balenia je dobíjací pack (loď) - 3,7 V 500mAh lítium batéria. 

4. Batérie vymieňajte iba pod dozorom dospelej osoby. 

5. Nenabíjajte batérie, ktoré na to nie sú určené. 

6. Nabíjacia batéria musí byť z neho vybrať z hračky pred nabíjaním. 

7. Nemiešajte staré a nové batérie alebo batérie odlišného typu. 

8. Uistite sa, že vkladáte batérie správnou polaritou. 

9. Nabíjačka nie je hračka. 

10. Nabíjačka a batérie musí byť pripojený k napájaniu iba s rovnakým označením. 

11. Vybité batérie okamžite vyberte z hračky. 

12. Neskratujte svorky. 

13. V priebehu použitia sa nedotýkajte antény, môže dôjsť k prerušeniu spojenia. 

14. Vyberte batérie z diaľkového ovládania, ak sa výrobok dlho nepoužíva. 

 

 

 

Upozornenie: 

- Tento výrobok je hračka, ktorá pláva vo vode a ovláda sa bezdrôtovým diaľkovým ovládačom (2,4GHz) 

- Motor sa zastaví, keď sa vyberie z vody. 

- Vzdialenosť diaľkového ovládača je 30-40 metrov v prostredí bez prekážok. 

- RC loď má vodeodolnú funkciu, diaľkový ovládač nie je vodeodolný. 

- Používajte v pokojných, plytkých a čistých vodách (bazény, rybníky). 

- Po každom použití utrite handričkou do sucha 

- Nepoužívajte blízko betónových stien, ktoré môžu rušiť prenos. 

- RC loď je navrhnutá na používanie v sladkej vode, vyhnite sa používaniu v slanej vode. 

- Nenechávajte loď ponorenou príliš dlho 

 

Diaľkový ovládač: 

 

1) Diaľkový ovládač zapnite tlačidlom ON / OFF, kontrolka na ovládači sa rozsvieti 

2) Stlačením tlačidla VPRED alebo VZAD, loď ide dopredu alebo dozadu 

3) Stlačením tlačidla VPRED a zároveň tlačidla doľava alebo doprava, loď zatočí vpravo alebo vľavo 

 

 

POZNÁMKA: 

- Tento výrobok má funkciu automatického párovania. Po úspešnom spárovaní, môže byť ovládaná hračka iba jedným diaľkovým ovládačom 

- RC má funkciu snímania vody. Motor sa zastaví, keď sa vyberie z vody. 

- Vzdialenosť diaľkového ovládača je 30-40 metrov v prostredí bez prekážok. 

- RC má vodeodolnú funkciu, diaľkový ovládač nie je vodeodolný. 

- Používajte v pokojných, plytkých a čistých vodách (bazény, rybníky). 

- Po každom použití utrite handričkou do sucha 

- Nepoužívajte blízko betónových stien, ktoré môžu rušiť prenos. 

- RC je navrhnutá na používanie v sladkej vode, vyhnite sa používaniu v slanej vode. 

 

 

VAROVANIE: 

 

Ak sa do tela lode dostane voda, prestaňte loď okamžite používať. 

Vyskrutkujte 6 skrutiek zo spodnej časti lode, vysušte vnútrajšok lode fénom. 

Po vysušení loď uzavrite a zaskrutkujte späť skrutky 

 


