
 

1 
rcvelkosklad.cz 

  
 
 

 

  
 
 

 

 

 

 

 

RC zavážecí člun s GPS a sonarem je určen pro rozvoz krmiva pro vaše budoucí 

úlovky. Uveze až 2 x 1,5 kg krmiva. Je osvětlena navigačními světly, můžete tedy 

krmit i v podvečer nebo z rána. Dálkový ovladač s dosahem 300 metrů. Dva 

Uživatelská příručka 

Zavážecí loďka JABO 5CG 
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motory jsou napájeny akumulátorem s kapacitou 10Ah. V balení je vše co 

potřebujete, včetně akumulátoru a nabíječky.  

Funkce sonaru  

• Hloubka vody, zobrazí až 30m 

• Teplota vody 0-40°C 

• Úroveň vybití akumulátoru zavážecí loďky 

• Vypnutí a zapnutí světel loďky 

 

Technické parametry zavážecí loďky  

1. Člun je vyroben z vysoce kvalitního průmyslového plastu s moderním 

dizajnem. Tělo člunu je odolné a má vysokou pevnost. 

2. Člun má dizajn katamaránu a plave stabilně a plynule. Kapacita pro náklad 

krmiva je vysoká a je vhodný také pro rybolov na moři.  

3. Komory člunu jsou utěsněny pomocí gumových těsnění, co zvyšuje její 

odolnost vůči tlaku vody. 

4. Disponuje dvěma motory verze 55O a má dvě 3.7 V/10 Ah baterie, které 

umožňují vyšší výdrž motorů. 

5. Člun je vybaven navigačními světly pro rybolov v noci. 

6. Přední světlo je ideální pro rybolov za snížených světelných podmínek a v noci. 

7. Motory umožňují plynulý pohyb ve všech směrech. 

8. Dálkové ovládání je vybaveno frekvencí 433 MHz, co umožňuje kontrolu loďky 

na delší vzdálenosti a také vyšší odolnost vůči rušení jiným rádiovým signálem. 

Každý člun má unikátní kód pro identifikaci. 

• Dva motory verze 550 

• Pohon: 6.4V 10 Ah  Li-ion 

• Rychlost:  60 metrů za minutu 



 

3 
rcvelkosklad.cz 

  
 
 

 

• Dosah: 300 m 

• Rozměry modelu (D x Š x H): 680mm x 550 mm x 280 mm 

• Hmotnost: cca 7.6 kg (včetně baterie). 

• Nosnost: cca 2 x 1,5 kg krmiva 

• Frekvence dálkového ovládání: 433 MHz 

• Frekvence sonaru: 200 KHz 

• Úhel sonaru: 20 stupňů 

• Lokalizace ryb pomocí sonaru: 0.6 až 32 metrů 

• Hloubka ponoru: 0.1 metru 

• Dno člunu: zesíleno 

• Indikátor nízkého stavu baterie: ano 

• Provozní teplota: 0 až 50 stupňů teploty vody 

• Zobrazení teploty a vzdálenosti: metr/stopa, stupeň Celsia/ 

Fahrenheit 

• Rozměry dálkového ovládání: 185x190x55 

• Rozlišení displeje dálkového ovládání: FSTN 128x64 bodů, 59 mm x 

36 mm 

• Typ dálkového ovládání: ovládání pomocí ovládacích pák 

• Napětí dálkového ovládání: 4.6 V – 6 V, 4 AA baterie 

• Frekvence dálkového ovládání: 433 MHz 

• Kapacita přenosu signálu dálkového ovládání: 15 dbm 

• Citlivost dálkového ovládání: -110 dbm 

• Počet kanálů: 6 

• Dosah dálkového ovládání: 300 metrů v otevřeném prostoru 

• Citlivost GPS: s odchylkou do 5 metrů 

• Čas potřebný k nastavení GPS souřadnic: 1-5 minut 

• Zobrazení zeměpisné šířky a délky: ano 

• Uložení GPS míst: 8 bodů 
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•  

 Obsah balení   

• Zavážecí člun JABO 5 CG se sonarem a GPS 

• Akumulátor 3,7 10 Ah 

• Nabíječka akumulátoru  

• Dálkové ovládání s displejem 

 

Popis funkcí dálkového ovládání   

 



 

5 
rcvelkosklad.cz 

  
 
 

 

Fine tune- citlivé ladění 

Ship moving handle- levá ovládací páka pro pohyb 

Up- nahoru 

Set- nastavení 

Down- dolů 

Function- funkce 

Ship bottom light handle- pravá ovládací páka pro ovládání světel a zakrmování 

Power- zapnutí a vypnutí 

Nejprve zapněte dálkové ovládání a až poté člun! 

Levá ovládací páka dálkového ovládání slouží na směrové ovládání zaváděcího člunu. 

Pohyb směrem vpřed: pomocí levé páky dálkového ovládání, zatlačení směrem 

vpřed se člun pohybuje směrem vpřed. Obě světla, levé i pravé jsou zapnuty. 

Pohyb směrem doleva a doprava: pohybem levé páky dálkového ovládání 

směrem doleva, nebo doprava se zaváděcí člun pohybuje směrem doleva, nebo 

doprava. 

Pohyb vzad: pomocí levé páky dálkového ovládání, zatlačení směrem dolů se člun 

pohybuje směrem vzad. 

Zastavení: člun zastaví po uvolnění levé páky dálkového ovládání 

Displej dálkového ovládání také zobrazuje směrový pohyb člunu. 

Pravá páka dálkového ovládání slouží na kontrolu zakrmování a ovládání světel. 
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Funkce zakrmování: stiskněte tlačítko Function a pohněte pravou ovládací pákou 

směrem vpřed ve stejnou dobu. Oba koše s krmivem se otevřou. Držte pravou páku 

v poloze vpřed, aby došlo k úplnému vyprázdnění košů s krmivem. 

Pohybem pravé páky směrem doleva, nebo doprava při současném stisknutí tlačítka 

Function. Podržení páky vlevo, nebo vpravo zvolíte uvolnění obsahu koše vlevo, 

nebo vpravo. Jeho úplné vyprázdnění umožníte podržením páky v poloze vlevo, nebo 

vpravo, v závislosti, jestli chcete ovládat obsah levého, nebo pravého koše. 

Stisknutím tlačítka FUNCTION a zároveň pohybem pravé páky směrem dolů zapnete, 

nebo vypnete světla člunu. 

Displej dálkového ovládání také zobrazuje míru vyprázdnění koše 

s krmivem. 

Dálkové ovládání má dvě funkce a to lokalizace ryb a GPS. Původně 

nastavený režim dálkového ovládání je lokalizace ryb. 

Popis funkcí 
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Press the up key to enter the fish detection mode- stiskněte tlačítko UP- 

nahoru pro lokalizaci ryb 

Press the down key to GPS mode- stiskněte tlačítko DOWN pro funkci GPS 

Po zapnutí člunu dojde k blikání světel na těle člunu. Poté, co dojde k párování 

dálkového ovládání s unikátním identifikačním číslem člunu, světla zůstanou svítit.  

V případě, že párování dálkového ovládání s člunem nebylo úspěšné, displej 

dálkového ovládání zobrazí po dobu 30 sekund demo obrázek. 

V případě, že bylo párování úspěšné, displej dálkového ovládání zobrazí teplotu vody 

a hloubku nalevo od člunu. V případě, že byla hloubka zobrazena jako 0, sonar 

nemůže detekovat hloubku vody. Možná příčina je, že hloubka vody je menší než 1 

metr, nebo je hlubší, než je dosah sonaru. Další možná příčina je ta, že je citlivost 

vody nastavena nízko. 

 

Backlight switch ON- zapnutí zadních světel 

Backlight switch: press + or – button to turn it on or off. Press the DOWN key to 

enter the next parametr. Stiskněte tlačítko + nebo  − pro zapnutí, nebo vypnutí 

světel. Stiskněte tlačítko DOWN pro další volbu. 

Factory check mode: please ignore it. Press the DOWN key to enter the next 

parameter. Kontrola továrního nastavení: ignorujte tuto funkci. Stiskněte tlačítko 

DOWN pro další volbu. 
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Language English: jazyk Angličtina 

Language: press + for English, press  – for Chinese. Press the DOWN key to enter 

the next parameter. Stiskněte + pro Angličtinu a – pro Čínštinu. Stiskněte tlačítko 

DOWN pro další volbu. 

 

Serial number: sériové číslo 

Každé dálkové ovládání má unikátní sériové číslo, které uživatel nemůže změnit. 

Identifikační číslo dálkového ovládání a člunu bylo spolu párováno v rámci továrního 

nastavení.  
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Uživatel proto nemusí provádět párování za normálních okolností a běžného provozu. 

Párování je nutné znovu nastavit pouze v případě, že k člunu je nové dálkové 

ovládání, nebo je do člunu vložen nový přijímač rádiového signálu. 

Pro nové párování a výchozí nastavení frekvence stiskněte + na vložení pár kódu. 

Poté zapněte přijímač, který bude vyhledávat frekvenci s identifikačním číslem. 

Proces párování trvá 10 sekund. Poté co bylo párování dokončeno, displej dálkového 

ovládání zobrazí sériové číslo dálkového ovládání. 

Serial number matching: párování dálkového ovládání s identifikačním číslem 
člunu 

Ship route: trasa lodi 

Yaw adjustment: úprava kurzu, pro změnu kurzu stiskněte tlačítko + nebo –. 

Stiskněte tlačítko DOWN pro další volbu. 

 

 

 

Zoom OFF- vypnutí Zoomu 

Funkce umožňuje vidět detaily pod vodou. Pro aktivaci stiskněte tlačítko + nebo –. 

Stiskněte tlačítko DOWN pro další volbu. 
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Temp unit- jednotka na měření teploty vody. Pro volbu zobrazení ve stupních 

Celsia, nebo Fahrenheit stiskněte tlačítko + nebo –. Stiskněte tlačítko DOWN pro 

další volbu. 

 

 

 

Depth unit- ukazatel hloubky vody. Tlačítkem + nebo – zvolíte ukazatel hloubky 

v metrech, nebo stopách. Stiskněte tlačítko DOWN pro další volbu. 

Sensitivity- citlivost sonaru. Pro úpravu citlivosti sonaru stiskněte tlačítko + nebo –. 

V případě, že je voda hodně hluboká, nebo kalná je nutné upravit citlivost sonaru.  

Optimální nastavení je mezi 60 -90. Nepřiměřeně vysoká citlivost sonaru může 

způsobit detekování nesprávného cíle. Stiskněte tlačítko DOWN pro další volbu. 

Depth range- rozsah hloubky. Pro úpravu stiskněte tlačítko + nebo –. Správné 

nastavení umožní lepší zobrazení. Může také zvolit režim Auto, automatické 

nastavení. 
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Destination- místo určení. Stiskněte tlačítko + nebo – pro výběr čísla pozice. 

Dálkové ovládání může uložit maximálně 8 různých pozic krmení. Pro volbu nového 

místa určení stiskněte další číslo. Stiskněte tlačítko DOWN pro další volbu. 

Timezone- časové pásmo. Stiskněte tlačítko + nebo – pro výběr časového pásma.  

Stiskněte tlačítko DOWN pro další volbu. 

 

SAVE- Save as- uložit, uložit jako. Paměťový modul pro uložení ovládáte tím, že 

stiskněte tlačítko + nebo –. Poté stiskněte potvrzovací tlačítko pro uložení aktuální 

polohy. Stisknutím + zvolíte polohu, kterou následně potvrdíte. Tato funkce 

umožňuje a zjednodušuje návrat člunu například na poslední pozici.  
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Diagram funkcí dálkového ovládání 

 

 

Starting up the remote control- zapnutí dálkového ovládání 
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Work pattern of fish finder- režim lokalizace pohybu ryb 

Press up key- tlačítko pro pohyb nahoru 

Press down key- tlačítko pro pohyb dolů 

Work pattern of GPS- režim lokalizace polohy pomocí GPS 

Press set key- stiskněte tlačítko pro nastavení 

Setting pattern of fish finder- režim nastavení lokalizace pohybu ryb 

Press down button to select the menu- stiskněte tlačítko pro pohyb dolů pro 

další výběr v nabídce funkcí 

Press confirm the storage- stiskněte pro potvrzení uložení 

Press + key tip storage- stiskněte + pro uložení polohy loďky 

Store the current lattitude and longtitude- uložení GPS souřadnic aktuální 

zeměpisné šířky a délky 

Time set- nastavení času 

Destination selection- výběr místa určení loďky dle uložených GPS souřadnic 

A backlight lamp switch- vypínání zadních světel 

The depth of the display area- zobrazení aktuální hloubky vody 

Sonar sensitivity adjustment- nastavení citlivosti sonaru 

The depth of the unit selection- výběr hloubky dle citlivosti sonaru 

Temperature and selection- teplota a výběr zobrazení v stupních Celsia a 

Fahrenheit 
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Underwater zoom medaillon- sledování vody pod člunem 

The boat drift adjustment- úprava pohybu loďky v souvislosti s proudem vody 

The machine seriál number- sériové číslo člunu 

Press + key matching receiver ID: stiskněte + pro párování s unikátním 

identifikačním číslem loďky 

RF channel remote control channel selection- výběr kanálu rádiové frekvence 

Check the factory pattern to enter- kontrola továrního nastavení rádiové 

frekvence 

Press the Up key and + to enter password- stiskněte tlačítko Up- nahoru a + 

pro zadání hesla 

 

 

Rozsah měření hloubky sonarem tohoto modelu je 0.6 až 32 metrů. Sonar není 

schopen pracovat mimo určený rozsah hloubky. V případě, že je hloubka vody nízká, 
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je nutné upravit citlivost sonaru, aby zobrazení bylo správné. Například vhodná 

citlivost do vody o hloubce 5 metrů je 60. Čím je hloubka větší, tím jsou vyšší nároky 

na míru citlivosti sonaru.  

V případě, že je zvolená vysoká citlivost v malé hloubce, sonar nemusí ukazovat 

správně a může detekovat nesprávný cíl. Dbejte na to, abyste sonar používali ve 

stabilní poloze člunu. 

Display range start point of the depth of water- zobrazení vzdálenosti 

počátečního bodu dle souřadnic GPS a hloubky vody v daném místě 

Bati boat condition- status stavu loďky 

Temperature of water- teplota vody 

Depth of water- hloubka vody 

Power supply battery- míra nabití baterie člunu 

Display range end point of the depth of water- ukazatel hloubky vody v bodě, 

ve kterém se člun nachází 

Remote control battery- míra nabití baterie dálkového ovládání 

The bottom reflection signal- ukazatel síly signálu člunu 

 

 

 

 

 



 

16 
rcvelkosklad.cz 

  
 
 

 

 

 

Instrukce a rady k použití GPS lokátoru 

 

Vlivem aktuálního počasí a polohy člunu může dojít k časové prodlevě a GPS 

lokalizace člunu mezi člunem a družicí, která lokalizuje GPS souřadnice. Trvá dalších 

5 minut, než se GPS lokalizace stabilizuje a funguje normálně. Na sílu a citlivost GPS 

signálu má zásadní vliv počasí. Nikdy nepoužívejte GPS v uzavřených prostorech, aby 

nedošlo k poškození zařízení. Velké budovy, konstrukce a stromy můžou ovlivnit a 

snížit citlivost GPS signálu. Vždy zařízení používejte pouze na otevřeném prostranství. 

Nastavení měření vzdálenosti a výchozího bodu: 

V případě, že zařízení pracuje standartním způsobem a GPS signál není rušen, 

aktuální poloha člunu je nastavena jako výchozí. Výchozí bod nastavíte současným 

stisknutím tlačítka DOWN- dole a tlačítka FUNCTION- funkce. Bez nastavení 
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výchozího bodu na základě aktuální polohy, která je určena pomocí GPS souřadnic 

nemůže fungovat měření vzdálenosti mezi cílovým bodem a výchozím bodem. 

Hned, jak je výchozí bod nastaven, LCD displej zobrazuje vzdálenost od výchozího 

bodu v průběhu pohybu člunu. Upozornění: nepohybujte člunem do maximální 

vzdálenosti 300 metrů, která je maximální dosah dálkového ovládání. 

Pro uložení GPS souřadnic jednotlivých míst použijte funkční tlačítko SETTINGS. 

Paměťový modul umožňuje uložení až 8 různých souřadnic zvolených bodů 

k zakrmování ryb. V případě, že se uživatel chce vrátit do některého ze zvolených 

bodů ke krmení ryb, je nutné zkontrolovat aktuální polohu člunu. V pravém dolním 

rohu LCD displeje se zobrazuje informace ohledně chybových hlášek souvisejících 

s provozem zařízení. 

Nabíjení baterie loďky je možné pouze s originální nabíječkou dodávanou 

s výrobkem. 

Napětí při vstupu: AC 110 V- 240 V 

Napětí při výstupu: DC 5,5 V 

Před nabíjením je nutné vypnout pomocí vypínače do polohy OFF- vypnuto. 

Ukazatel nabíjení: 

červená kontrolka- nabíjení probíhá 

zelená kontrolka- baterie je plně nabitá 

Blikání kontrolky červeně a zeleně ukazuje na nesprávné vypnutí člunu, 

nebo na přerušení nabíjení. V případě, že máte těžkosti s vložením zásuvky 

do elektrické sítě, netlačte koncovku nabíječky do zásuvky silou, ale snažte 
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se upravit úhel vložení do zásuvky tak, aby vložení zástrčky do elektrické 

sítě bylo možné. 

Current longtitude and latitude display- ukazatel zeměpisné šířky a délky 

souřadnic GPS člunu 

Bati boat condition- ukazatel stavu člunu 

The distance between current position and start position- ukazatel 

vzdálenosti člunu od výchozího bodu, ze kterého odstartoval 

Current time- ukazatel času 

Sailing speed of bait boat- rychlost pohybu člunu 

The deviation between current position and destination- ukazatel vzdálenosti 

mezi okamžitou pozicí člunu a bodem místa určení 

Number of destination- číslo místa určení, kterého GPS souřadnice jsou uloženy 

v paměti 
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Schéma zavážecí loďky 

 

 

Right half bait server- ovládací relé pravého koše s krmením pro ryby 

Half light- světlo 

Locking wire serve- relé uzavíracího mechanizmu koše 

Antenna- anténa 

Jabo 5CG receiver- přijímač člunu 

Locking wire server- řídící jednotka uzavíracího mechanizmu koše 

Left half bait server- ovládací relé levého koše s krmením pro ryby 

Half light-světlo 
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Switch change PCB- přepínač 

Rear light- zadní světlo 

Red- červený přípojný elektrický kabel baterie 

Black- černý přípojný elektrický kabel baterie 

Lithium battery- lithiová baterie 

Motor 1- motor 1 

Right rear bait server- ovládací relé pravého koše s krmením pro ryby 

Left rear bait server- levá zadní řídící jednotka uzavíracího mechanizmu koše 

Temperature server- řídící jednotka měření teploty 

Attracting fish lamp- světlo pro lákání ryb 

Popis konstrukce člunu 
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Seznam modelových verzí zavážecího člunu 

 

Uživatelská příručka Jabo 5 CG 
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