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Technická specifikace: 
Rozměry modelu: 350 mm x 90 mm x 94 mm 
Pohon řízení: lodní šroub / kormidlo / servo 
Baterie modelu: Ni-Mh 7,2V 700 mAh 
Dobíjecí adaptér: 7,2V 150 mAh 
Doba nabíjení: cca 4 hod.   
Doba jízdy: cca 15 min.  
Typ ovládání: dvoukanálový, pistolový 
Frekvence ovládání: 27 MHz 
Dosah ovládání: cca 30 až 50 metrů 
Baterie ovládání: 9V (je součástí balení) 
Max. rychlost: 20 km/h 

Uživatelská příručka 

Airship Závodní rychlostní RC loď 
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Funkce automatické zastavení vrtule 
umožňuje zastavení rotace vrtule poté, co je 
rc-model vyjmut z vody 

 

 

Nabíjení baterie 
Vždy používejte pouze nabíječku dodávanou s rc.-modelem, která je součástí balení. 

Doba nabíjení baterie je 1,5 hodiny. V průběhu nabíjení dochází k zahřátí baterie a 
nabíječky.Dbejte na správné zacházení s baterii a odpojení článku baterie z nabíječky po 
úplném dobití baterie, aby nedošlo ke ztrátě kapacity baterie, nebo k jejímu poškození a 
zkrácení životnosti článků. 

 
1. Připojte koncovku baterie k nabíječce pomocí konektoru 

2. Vložte nabíječku do zásuvky 

 

Instalace antény dálkového ovládání 
1. Instalation of transmitter antenna: insert the antenna into the hole at the top 
of the controller and tighten it. –  

Vložte anténu do otvoru na vrchní části dálkového ovládání a pevně jí upevněte. 

2.Instalation of boat antenna- instalace antény na tělo rc-modelu  

Insert the receiving antenna into PVC pipe, then insert PVC pipe into the hole on 
boat. 

Vložte anténu do PVC trubice a poté ji vložte do otvoru na těle rc-modelu. 
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Instalace baterii do rc-modelu a dálkového ovládání 

 

 
 

1. Vložte 4 x 1.5 V AA baterie do šachty pro baterie na spodní straně dálkového 
ovládání 

2. Vložte nabíjecí baterii do těla rc-modelu a ujistěte se, že je řádně do  rc-modelu 
vložena 

3. Připojte baterii k rc-modleu pomocí konektoru 
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Instalace krytu kabiny rc-modelu 

 

 
Zasuňte přezku krytu kabiny směrem do strany, jak je znázorněno na obrázku a jemně 
zatlačte kryt směrem dolů. Následně kryt zacvakne a je pevně uchycen pomocí magnetu. 

Zapněte dálkové ovládání pomocí vypínače do polohy ON / zapnuto. Po zapnutí dálkového 
ovládání buďte opatrní a nevkládejte prsty do blízkosti lodní vrtule na zadní straně rc-
modelu, aby nedošlo ke zranění v případě náhodného zapnutí motoru rc-modelu. 

 

Ovládání rc-modelu 
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Steering wheel- kolečko řízení pro směrový pohyb vlevo a vpravo 

Turn left- zabočení doleva 

Power switch- vypínač 

Power indicator light- ukazatel stavu baterie 

Turn right-zabočení doprava 

Directional guide- citlivé nastavení směrového pohybu 

Throttle- ovládání plynu a rychlosti rc-modelu 

Backward- pohyb vzad 

Forward- pohyb vpřed 

Před použitím rc-modelu vysuňte anténu dálkového ovládání na maximum. Položte člun na 
vodu a poté pohněte pákou na ovládání rychlosti / Throttle směrem dopředu a dozadu. 
Vrtule na zadní straně rc-modelu se začne otáčet a člun se pohybuje směrem vpřed, nebo 
vzad. Ovládání směrem doleva, nebo doprava provedet pomocí kolečka řízení / Steering 
wheel. 

Poté, co kontrolka stavu baterie začne méně svítit, je nutné ukončit provoz závodní jachty z 
důvodu vybití baterie a dát baterii nabíjet. 

Ujistěte se, že v okolí rc-modelu není jiné zařízení, které používá stejnou frekvenci, aby 
nedošlo k rušení a nechtěné rušení frekvence a ovlivnění ovládání rc-modelu. 

 
Normal- normální funkce otáčení vrtule 

Spin- otáčení 

Stop- zastavení 

Exhausted batteries or dead propellers- vybité baterie, nebo poškozený lodní šroub 
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V případě, že rc-model nebudete delší dobu používat, vyjměte baterie z rc-modelu I 
dálkového ovládání. Dosah dálkového ovládání je 50 metrů a v dosahu této vzdálenosti je 
možné rc-model bezpečně používat a ovládat. Dbejte na to, aby jste v průběhu ovládání rc-
modelu bylo dálkové ovládání vzdálené maximálně na tuto vzdálenost.  

Vrtule lodního šroubu se přestanou otáčet po vyjmutí rc-modelu z vody. Před použitím rc-
modelu ve vodě je nutné zkontrolovat funkčnost kormidla rc-modelu jak je znázorněno na 
obrázku číslo 2.  

Položte rc-model na podstavec a pohybem páky směrem vpřed a vzad dojde k otáčení vrtule. 
V případě, že se vrtule neotáčí, znamená to,k že baterie rc-modelu je slabá, nebo došlo k 
přerušení kontaktu baterie. V průběhu testování dbjete na to, aby jste se nedostali do 
přímého kontaktu s otáčejí se vrtulí a nedošlo ke zranění. 

Děti do 14 let by měli rc-model používat zásadně pod dohledem dospělé osoby. Nikdy rc-
model nepoužívejte ve vodě, nebo v bazénu, kde se nachází lidé, aby nedošlo k jejich 
poranění. Před použitím modelu se ujistěte, že se ve vodě nenachází špína, nebo jeiné 
překážky, které by mohli ovlivnit ovladatelnost rc-modelu tím, že ovlivní činnost lodního 
šroubu. 

 

 
Direction- směr 

Pomocí kolečka pro citlivou úpravu směru pohybu rc-modelu upravíte rovný směr pohybu rc-
modelu. V případě, že má rc-model sklon se pohybovat směrem doleva, otočte kolečkem pro 
citlivé ovládání ve směru hodinových ručiček pro úpravu směru. V případě, že se rc-model 
pohybuje směrem doprava, upravte směřování modelu pomocí pohybu kolečkem proti směru 
hodinových ručiček, jak je znázorněno na obrázku. 
 

 

 

 

 



 

7 
rcvelkosklad.cz 

  
 
 

 

Ochrana rc-modelu 
Ochrana pře nízkým napětím chrání model při nízké kapacitě nabití baterie tak, že v případě, 
že rc-model zpomaluje a vrtule modelu se pomalu otáčí, rc-model se automaticky vypne, aby 
nedošlo k jeho poškození. Proto je nutné se s ním vrátit směrem k Vám, aby nedošlo k 
situaci, že zůstane na vodě daleko od Vás. 

Poté je nutné baterii vyjmout a nechat jí nabíjet, nebo ji vyměnit za plně nabitou baterii. 

Rc-model má take ochranu motoru a vrtule v případě, že dojde k situaci, že se na vrtuli 
zachytí nějaký předmět, řasy, tráva, nebo další překážky. Tato funkce ochrání rc-model, aby 
nedošlo k blokaci vrtule rc-modelu a tím nachtěného otáčení vrtule i když je vrtule 
blokována. 

Další ochrana spočívá v zastavení chodu vrtule po vyjmutí z vody, aby nedošlo k jejímu 
otáční na prázdno. 

 

Bezpečnostní upozornění 
Baterie rc-modelu by měla vyjmout z těla rc-modelu a zajistit jejich nabíjení pouze dospělá 
osoba. 

Nikdy baterii nenabíjejte krátce po ukončení používání rc-modelu, kdy je baterie zahřátá a je 
nutné počkat, než se baterie ochladí a až poté ji můžete nabíjet. 

Vždy v rc-modelu používejte pouze baterie, které jsou součástí balení a svým výkonem a 
konstrukcí jsou určeny k používání s rc-modelem. 

Baterie je nutné vkládat do rc-modelu a dálkového ovládání tak, že je dodržena správná 
polarita. 

Nikdy nekombinujte baterie různé konstukce, nebo různého stupně nabití. Nidky se 
nepokoušejte nabíjet baterie, které svou konstrukcí nejsou určeny k naíbjení. 

Vždy po ukončení používání rc-modelu vyjměte baterie z rc-modelu a dálkového ovládání, 
aby nedošlo k nachtěnému výtoku elektrolytické tekutiny z baterii a tím poškození rc-modelu, 
nebo dálkového ovládání. 

Baterie je nutné nabíjet pod dohledem dospělé osoby po celou dobu jejich nabíjení. Vždy po 
ukončení životnosti baterie v důsledku opotřebení, nebo v důsledku poškození je vyjměte z 
rc-modelu, nebo dálkové ovládání a vyměňte za nové. 

Nikdy baterie nezkratujte kontaktem s kovovými předměty a udržujte baterie a nabíječku 
mimo dosah dětí. 

Použité baterie zlikvidujte správným způsobem v kontejnerech, které jsou určeny ke zběru 
těchto baterii a tím chráníte životní prostředí. Nikdy baterie nevystavujte vysokým teplotám, 
kontaktu ohněm, nebo vodou. 

Nedotýkejte se vrtule. V případě, že je antenna poškozena, rc-model dál nepoužívejte a 
vyměňte anténu, aby nedošlo ke zranění. Uchovejte návod pro potřebu budoucího použití. 
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