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1. 2.4GMHZ plně digitální dálkové ovládání 

2. Funkce kompas, zobrazení směru člunu pomocí směrové šipky na displeji 

dálkového ovládání 

3. Výběr způsobu ovládání: manuálně, automaticky 

4. Ukazatel hloubky vody, teploty vody, hloubkový rozsah, lokalizace a zobrazení 

místa výskytu ryb. Rozlišení ryb na malé a velké. 

5. Člun má konstrukci, kterou je možné vylepšit na verzi modelu RYH-001B, D. 

Uživatelská příručka 

Zavážecí loďka RYH-001 s GPS a sonarem  
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6. Plně integrovaný kompas a lokátor výskytu ryb. 

Úvodem 

Tato maximálně stabilní zavážecí loď je špičkou ve své třídě, jedná se o model 

poslední model s mnoha novými funkcemi. Loď pochází z továrny, která vyrábí a 

dodává rybářské lodě pro různé prodejce pod různými značkami. 

 

Dosah signálu je až 500 metrů, přičemž loď se ovládá přes joystick na ovladači, 

způsob ovládání je ruční i automatický, dvě sady násypek návnady (nosnost přes 3 

kg) a dva držáky pro vyvážení udic umístěné v zadní části lodě (lze ovládat nezávisle 

na sobě a maximální spolehlivost spouštěcího mechanismu zajišťuje magnetický 

držák s pulzním uvolňováním).  

Přes GPS může být nastaveno až 8 míst (cílových bodů), kterými má loď automaticky 

proplout, echolot (sonar) podává mnohé informace o situaci pod hladinou. 

Loď má dálkově řízené osvětlení, varovný signál v případě nízkého napětí baterií, 

kterými je vybavena a v případě slabého signálu dálkového ovládání.  

Kryty chránící lodní šrouby před různými nečistotami, ochranný gumový lem kolem 

celé lodi, dálkové ovládání s LCD obrazovkou s vysokým rozlišením, výpočet 

uražené vzdálenosti v přímé linii a aktuální čas cesty. 

Špičková zavážecí loď za bezkonkurenční cenu na trhu! 

Údaje zobrazující se na displeji ovladače: 

Zobrazení GPS souřadnic, zobrazení počtu satelitů, automatické přepínání rozsahu 

hloubky, výstup echolotu, aktuální teplota vody, hloubka, reliéf dna, nalezené ryby, 

stav každé komory na návnady i držáků vyvážených udic, vzdálenost lodi od břehu. 

Stav baterií lodi i baterie vysílače, aktuální síla signálu, směrová orientace lodi a směr 

jízdy vůči rybáři Možnost nastavení až osmi cílových bodů pomocí GPS a automatické 

řízení lodě mezi těmito body. Dosažení cílového bodu je signalizováno na ovladači a 
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loď se přepne do režimu manuálního řízení. 

Vlastní řízení lodi se provádí joystickem a umožňuje plynulou regulaci rychlosti a 

velmi přesné manévrování včetně zpětného chodu. 

Hledač ryb 

Hledač ryb se skládá ze tří částí: sonarové sondy, řídícího PCB a LCD displeje. Sonar 

vysílá ultrazvukové vlny do vody a odražené vlny od pevných ploch se zobrazují na 

LCD obrazovce dálkového ovládání, po zpracování v centrální řídící jednotce PCB. Z 

toho nám dává informace o konturách říčního dna, hloubky vody, teploty vody, 

rozsahu hloubky a aktivitě ryb, stavu zakrmení a možnosti rybolovu. 

Technická specifikace 

Rozměry trupu: 63,5 x 43,5 x 24 cm 

Počet zásobníků s návnadou: 2 

Počet háčků: 2 

Hmotnost lodi (bez baterií): 5,6 kg 

Hmotnost lodi (s bateriemi): 9 kg 

Dosah dálkového ovládání: 500 m 

Poloměr otáčení: 0,5 m 

Plavební rychlost: 60 m/min 

Plavební čas (v závislosti na zátěži a počasí): 1 až 2,5 hod. 

Výdrž dálkového ovládání: až 15 hodin 

Frekvence: 433 MHz 

 

Kapacita zásobníků návnady: 3 kg 

Baterie lodi: 2 ks, olověné gelové, každá 6V / 10 Ah 

Adaptér baterie lodi: 12V / 1500 mAh (s rozbočkou na nabíjení obou baterií 

najednou) 
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Baterie ovládání: Li-ion 3,7V / 1650 mAh 

Adaptér baterie ovládání: 5V / 500 mAh (nabíjení přes ovladač lodi) 

Dálkové krmení selenoidním spínačem: ano 

Dálkově uvolnění závěsu selenoidním spínačem: ano 

Ruční řízení plavby: ano 

Automatická plavba stálou rychlostí: ano 

Automatické předvedení (demo): ano 

Nastavení rovnováhy rychlostí motorů: ano 

Dálkové řízení osvětlení: ano 

Automatické otočení plavby při slabém signálu: ano 

Parametry GPS technologie: 

Přesnost určení polohy GPS: Čas k zachycení satelitních signálů: 1 až 5 min. 

Délka měření: 0 až 900 m 

Nastavení aktuálního času plavby: ano 

Nastavení počátečních a cílových souřadnic: až 8 

GPS automatická navigace plavby: ano 

Technologické parametry vyhledávače ryb: 

Vyhledávací úhel sonaru: 45 stupňů 

Měření teploty vody: ano 

Měření hloubky vody: ano 

Zobrazení obrysů říčního dna: ano 

Zobrazení hejna ryb: ano, dále nově velikosti ryb 

Zobrazení rozmezí vodní hloubky: 0,6 až 30,4 m 
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Obsah balení 

 

 

Boat- loďka 

Remote control handset- dálkové ovládání 

Charger for boat battery- nabíječka loďky 

Charger for RC handset battery- nabíječka dálkového ovládání 

Charger conversion plug- redukce pro nabíječku 

Omni-sealed maintanance free battery for boat ( lead-acid battery or 

lithium battery)- baterie loďky 

Lithium battery for handset- lithiová baterie pro dálkové ovládání 

Indoor charging of the boat batteries- vnitřní nabíjení baterie loďky 

Lengh- délka 

Quantity- množství 
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Specification- specifikace 

 

 

Loď, anténa lodi, 2x baterie lodi, adaptér pro nabíjení baterie lodi, rozbočka pro 

nabíjení obou baterií z adaptéru, ovládání, baterie ovládání, adaptér pro nabíjení 

baterie ovládání, anglický manuál, český manuál 
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Konstrukce 

 
Materiál Tvrzený plast 
Plast ABS 
Napájení Baterie 
Rozměry 63.5*43.5*24CM 
Dosah dálkového ovládání 500M 
Rychlost 60M/min 

Výdrž baterie 
6V/10AH: 1-1.5 hodiny 
Lithiová baterie  (10AH):1-1.5 hodiny 
Lithiová baterie  (20AH): 2-3 hodiny 

Rádius otáčení 0.5 M 
Kapacita koše 2 KG krmiva 
Hmotnost (vez baterie) 8KG 
Lead-acid battery  6V/10AH (dvě) 
Lithiová baterie (volitelná) 7.4V/10AH (dvě) 
Lithiová baterie (volitelná) 7.4V/20AH (dvě) 
Použití rybolov  
Barva černá 
 

Důležité informace k použití Li-Po baterii  
 
• Nenabíjecí akumulátory by neměly být nabíjeny! 

• Dobíjecí baterie / akumulátory nabíjejte pouze pod dohledem 

dospělých 

• Různé typy baterií nebo nové a staré baterie nesmí být použity 

společně!  

• Při vkládání baterií dbejte na správnou polaritu!  

 

Vybité baterie z přístroje odstraňte a vyhazujte pouze do určených 

sběrných míst! 
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• Dodaný akumulátor není zcela nabitý! Před použitím úplně nabijte akumulátor! 

• Nabijte baterii ihned po použití!  

• Během používání je akumulátor horký, nechte ho před uschováním modelu 

vychladnout! 

• Nezkratujte akumulátor! To může v nejhorším případě způsobit požár a zkrátit jeho 

životnost 

 

Dodavatel nenese žádnou odpovědnost v případě nefunkčnosti výrobku, nebo 

škod, vzniklých při nesprávné manipulaci s výrobky. 

 

Zákazník sám nese plnou odpovědnost, což zahrnuje mimo jiné, správné 

zacházení s baterií a dodržování nabíjecích postupů. 

 

 

 

• Nesprávné použití baterií může vést k požáru nebo chemickému popálení. 

• Přetížením, nadměrným proudem, nebo úplným vybitím se drasticky ničí baterie. 

• Mechanickým namáháním, drcením, mačkáním, ohýbáním, vrtáním se baterie zničí. 

• Baterie neotevírejte ani nerozřezávejte, nevhazujte do ohně, chraňte před dětmi. 

• Při manipulaci s poškozenými nebo tekoucími bateriemi postupujte s 

extrémní opatrností. To může vést ke zranění. 

 

• Nikdy nezkratujte baterie, vždy připojujte na správnou polaritu 

• Chraňte baterii před teplem nad 65 ° C, chraňte před horkými částmi. 

• Před uložením (např. v zimě), nabijte baterii – nesmí být zcela vybitá. Baterie by se 

měla skladovat nabitá na 50%. Neskladujte baterii plně nabitou či vybitou! 

• Obsah baterie se nesmí dostat do styku s pokožkou a očima. 

• Při styku s kůží omývejte velkým množstvím vody. 

 

• Při zasažení očí vyplachujte velkým množstvím vody a poraďte se s lékařem. 
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• Přetížení: Pokud se nabíječka nevypne kvůli závadě, baterie se začínají spalovat. 

Proto nabíjení pravidelně monitorujte. 

• Rychlé nabíjení: Rychlé nabíjení je možné. Nabíjecí proud musí být dodržován. 

 

• Teplota při nabíjení: 0 ° C až +45 ° C okolní teploty. Nabíjení v zimě venku je tudíž 

omezené. Během nabíjení nesmí být teplota baterie vyšší než 65 ° C. 

• Vybíjení: -20 Až +60 stupňů 

• Při teplotách pod bodem mrazu je třeba počítat se sníženou kapacitou nejméně -

20% a nižší. 

• Životnost silně závisí na uživateli 

 

Poznámky k provozu Lithium-polymerové baterie: 

 

• Přečtěte si důkladně tyto pokyny pro vaše lithium-polymerové články.  

• Optimální je Lithiové baterie nabíjet přes Balancer.  

• Pomocí nabíjecího konektoru vysílače pouze v případě, že nemáte nabíječku s 

balancérem. 

 

• Limit pro nabíjecí proud je max. 1C. (Dle typu akumulátoru) 

• Lithium polymerové baterie nemají paměťový efekt.  

• Lithium polymerové baterie mají nízké samovybíjení, skladujte nabité na 50-75% 

kapacity!!! 

 

• Lithium polymerové články, nabíjejte pouze na nehořlavých podkladech a pod 

dozorem, hrozí vznícení! 

• Pro nabíjení používejte pouze nabíječky určené pro Li-Po baterie. Při použití 

nesprávných nabíječek 

Neneseme žádnou odpovědnost. Obrovská hustota energie může lithium-

polymerové články vznítit. 

• To může být způsobeno extrémním přetížením, havárií nebo mechanickým 



10 
rcvelkosklad.cz 

  
 
 

 

poškozením, atd. Je proto velmi důležité sledovat proces nabíjení. 

 

• Po havárii akumulátor co nejdůkladněji zkontrolujte, mechanické poškození obalu 

baterie, a zda se baterie nezahřívá při nabíjení dříve než za půl hodiny. 

• Pokud se akumulátor přehřívá, nedotýkejte se ho, aby nedošlo k popálení, odpojte 

ihned nabíjení a mějte z bezpečné vzdálenosti připraveny hasící prostředky: ne 

vodu, doporučujeme suchý písek, pěnové hasicí přístroje, požární deku.  

 

Technická specifikace 

Hull size- rozměry lodi 

Hull type- typ lodi katamarán 

Bait hopper quantity- krmné množství 

Hook release quantity- krmná dávka 

Affordable weight of bait hopper- kapacita zásobníku s krmnou směsí 

Rc range- dosah dálkového ovládání 

Turning radius- poloměr otáčení 

Frequency- frekvence 

Driving speed- rychlost pohybu 

RC feeding / unlock- krmení zapnutí a vypnutí 

Manual/automatic driving- manuální a automatické ovládání 

Automatic demo mode- demo režim 

Boat front/Rear light- přední a zadní světlo 

Boat power ON/OFF- zapnutí a vypnutí 

Bait release/ hopper open- otevření a zavření krmného koše 

Barometer- barometr 

Current barometric pressure- aktuální tlak vzduchu 
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Trend of barometric pressure- vývoj tlaku vzduchu za časové období 

Range of barometric pressure- rozsah tlaku vzduchu 

Barometric pressure suitable for fish- vhodná tlak vzduchu pro rybolov 

GPS- GPS 

GPS positioning accuracy- přesnost GPS polohy 

Time of capturing signals- doba navázání GPS signálu 

Measure the distance- měření vzdálenost 

Set/store- nastavení a uložení 

Auto return upon communication outage- automatický návrat 

GPS auto driving- automatický pohyb dle zvolených GPS souřadnic 

Fish finder- sonar, lokátor výskytu ryb 

Water depth/ Water temperature- teplota a hloubka vody 

Riverbed contour- kontury povrchu pod vodou 

Water depth- hloubka vody 

Sensitivity- citlivost 

Battery- baterie 

Lead acid battery- uhlíková baterie 

Lithium battery- lithiová baterie 

Flashing light- blikající světlo 

Audible tones- zvukové signály 

Boat travel time- doba pohybu člunu 
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GPS funkce 

Možnost uložení až 9 GPS adres míst (včetně 1 adresy místa odjezdu a 8 dalších míst 

pro zakrmování ryb) 

Loďka se může automaticky pohybovat mezi zvolenými body na základě GPS 

souřadnic. GPS umožňuje automatický návrat v případě vybití baterie. 

Automatická kalkulace vzdálenosti mezi místem odjezdu a místem určení 

Po dosažení uložené GPS pozice, zadní kontrolky na těle loďky blikají a dálkové 

ovládání vydává zvukový signál upozorňující na dosažení GPS pozice, kterou jste 

zvolili  

 

Popis GPS funkcí a tlačítek 

 

1. GPS menu- výběr funkcí, stiskněte tlačítko GPS pro vstup do výběru funkcí, 

kde se nachází 9 míst pro uložení GPS pozice. Číslo 1 je automaticky spojeno 
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s bodem odjezdu loďky a čísla 2-9 jsou GPS souřadnice destinací, neboli bodů, 

které je možné uložit pro automatický pohyb loďky.  

2. Blikající číslo signalizuje zvolené číslo uložené pozice a stiskem tlačítka GPS se 

v menu posunete na další pozici, další číslo. 

3. Go cruising - sledování pohybu dle GPS souřadnic, je tlačítko, kterým 

potvrdíte přesun na zvolenou GPS pozici. 

4. Set- nastavení 

5. ESC- návrat z výběru funkcí 

6. Satelite barometer- stiskněte tlačítko pro volbu mezi GPS a barometrem 

Ovládání GPS  

Stiskněte tlačítko s logem GPS družice pro volbu GPS režimu. Po vstupu do režimu 

GPS zvolte destinaci (místo určení) a to potvrzením tlačítkem SET- nastavení. 

Tlačítko slouží také pro uložení GPS polohy. Pro návrat z GPS menu stiskněte tlačítko 

GO- přejít. Stiskem tlačítka GO spustíte i zastavíte pohyb člunu ke zvolené GPS 

poloze. 

V průběhu pohybu s aktivovanou GPS navigací zobrazuje LCD displej zvolenou GPS 

polohu, například (GPS1-GPS9). Po ukončení automatické vyhledání polohy pomocí 

GPS, je loďka v režimu manuálního ovládání, co je také zobrazeno na GPS displeji. 

 

Zeměpisná šířka a délka  

Po nastavení zvolené GPS polohy, například (GPS1-GPS9), LCD displej zobrazí 

souřadnice GPS polohy, která byla zvolena, dle uložené zeměpisné šířky a délky. 
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V případě, že GPS poloha dle zeměpisné šířky a délky byla nesprávně uložena a 

chcete ji upravit, provedete to, pomocí ovládací páky, kterou upravíte souřadnice, na 

vámi zvolenou polohu.  

 

Přesnost navigace a síla signálu závisí od počtu navigačních družic, které odráží GPS 

signál. Čím víc družic je v blízkosti, tím kvalitnější a přesnější GPS signál má loďka 

k dispozici.  

Počet satelitů k dispozici závisí od počasí. Pro zvolení GPS polohy je nutné ji 

nastavovat v případě pokrytí 6, nebo více GPS satelitů se signálem. V případě, že je 

poloha uložena za nedostatečného GPS signálu, může dojít k navigační chybě vlivem 

nesprávného určení GPS polohy. 

GPS signál nefunguje, nebo nefunguje správně uvnitř budov a loďku je možné 

ovládat pouze na volném prostranství, kde signál není rušen dalšími vlivy prostředí. 

 

Lokalizace ryb pomocí sonaru  

Sonar zobrazuje aktuální teplotu vody a to ve stupních Celsius, nebo Fahrenheit. 

Zobrazení aktuální hloubky vody až do 30 metrů. 

Zobrazení hloubky vody je pomocí 4 různých režimů: 

- 2-5 metrů 

- 5-15 metrů 

-15-20 metrů 

- 20-30 metrů 

Ikony na displeji dálkového ovládání zobrazují hloubku jako big- velká, medium- 

střední a small- nízká. 
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Pro správné fungování sonaru je nutné správně nastavit citlivost sonaru dle aktuální 

hloubky a to na C1, C2, nebo C3. C3 představuje nejvyšší citlivost. Nesprávným 

nastavením citlivosti sonaru dojde k nesprávnému zobrazení a lokalizaci ryb ve vodě. 

Správně nastavení poskytne také zobrazení kontur dna, které se pod loďkou nachází. 

Sonar je správně nastaven, když LCD displej dálkového ovládání ukazuje teplotu 

prostředí. Pro nastavení a zapnutí sonaru je nutné, aby hloubka vody měla minimálně 

60 centimetrů. 

 

Funkce barometru  

Hlavní funkce barometru jsou: 

- zobrazení aktuálního tlaku vzduchu 

- zobrazení vývoje tlaku vzduchu 

- zobrazení rozpětí tlaku vzduchu za posledních 6 hodin 

-zobrazení vhodného tlaku vzduchu, který je vhodný pro rybolov 

 

Nabíjení  

Nabíječka je opatřena indikátorem nabíjení. Kontrolka bliká červeně, signalizace 

průběhu nabíjení. Kontrolka svítí zeleně, nabíjení bylo dokončeno. 

Nabíjení loďky: 

- Vyjměte baterii z těla člunu, nebo odstraňte kryt, který chrání 

nabíjecí zásuvku. Poté připojte baterii do nabíječky. Nabíječka je 

konstruována pro současné nabíjení dvou baterii současně!  

Není možné nabíjet baterie jednotlivě! 
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Nabíjení dálkového ovládání: 

- Připojte dálkové ovládání k nabíječce a plně dobijte baterii. 

 

Upozornění  

Pro správné fungování rádiového signálu je nutné vhodné počasí. Nikdy loďku 

nepoužívejte v průběhu bouřky. Nikdy loďku nepoužívejte v blízkosti výbušných látek, 

aby nedošlo k nechtěné explozi. 

Funkce kompasu funguje správně v případě, že kompas není ovlivněn vlivem silného 

magnetického pole. Pro správné fungování dálkového ovládání je nutné jej mít od 

země v úhlu přibližně 45 stupňů. Nikdy se nepokoušejte loďku, nebo dálkové 

ovládání rozebírat, nebo měnit jeho části zásahy do jeho konstrukce. Takové jednání 

vede ke ztrátě záruky. 

V případě, že potřebuje loďku servisovat, nebo měnit její parametry, kontaktujte 

prodejce, nebo autorizovaný servis. Dbejte o to, aby byl selenoidní vypínač v čistém 

stavu, zbaven všech nečistot, písku, nebo bahna. 

Vždy plně dobijte baterii před použitím člunu.  

V průběhu používání dochází k vybíjení baterie. Stav vybité baterie signalizuje 

dálkové ovládání pomocí výstražného zvukového znamení a kontrolka na zádi člunu 

začne výstražně blikat. V této situaci je nutné okamžitě ukončit provoz člunu, 

vypnout ho pomocí vypínače a dobít baterii.  

Baterie dálkového ovládání musí být také dostatečně nabity, aby bylo možné člun bez 

problémů ovládat a mít nad ním kontrolu.  

Při vkládání baterie do dálkového ovladače dbejte na správnou polaritu. Nesprávné 

vložení baterii může způsobit poškození dálkového ovládání.  
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Nikdy nepřekračujte hmotnostní limit koše s krmnou směsí.  

Před ukončením provozu člunu se vždy ujistěte, že je tlačítko pro uvolnění koše 

vypnuto.  

Vždy před skladováním osušte loďku a vyjměte baterie, aby nedošlo k vytečení 

elektrolytické tekutiny a poškození zařízení.  

Při delším nepoužívání loďky je nutné baterii dobít minimálně jednou za 2 měsíce, 

aby nedošlo ke snížení její kapacity vlivem úplného vybití.  

Před použitím člunu se ujistěte, že jsou všechny šrouby na těle člunu řádně utaženy.  

 

Odstraňování závad  

Kontrolka zapnutí nesvítí:  

1. Baterie není vložena: vložte baterii  

2. Baterie není připojena: zkontrolujte připojení baterie  

3. Baterie je zapojena s nesprávnou polaritou: zkontrolujte zapojení baterie  

Kontrolky blikají a loďka vydává výstražné zvukové signály:  

1. Stav nabití baterie je nízký: dobijte baterii  

Na dálkovém ovládání nesvítí LED kontrolka:  

1. Baterie je zapojena s nesprávnou polaritou: zkontrolujte polaritu  

2. Baterie je vybitá: dobijte baterii  
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3. Vypínač dálkového ovládání není zapnutý: zapněte dálkové ovládání do polohy ON- 

zapnuto  

 

 

LED kontrolka vysílače bliká:  

1. Stav baterie je nízký: vyměňte, nebo dobijte baterii  

Loďka se nepohybuje rovně při pohybu vpřed:  

1. Upravte nastavení směrového pohybu tak, aby byl směr pohybu rovný  

Loďka se při pohybu otáčí doleva, nebo doprava:  

1. Jeden z motorů nefunguje správně: motor, nebo vrtule motoru je poškozena, 

zkontrolujte technický stav plavidla, funkčnost motoru a stav vrtule motoru  

LCD displej je zobrazeno mnoho ikon s rybami:  

2. Citlivost sonaru je vysoká: upravte citlivost sonaru dle aktuální hloubky vody  

Ukazatel hloubky ukazuje nesprávnou hloubku:  

1. upravte citlivost sonaru  

 

 

 

 



20 
rcvelkosklad.cz 

  
 
 

 

 

Najeďte na BOAT TYPE, otevřete(stisknutím vypínače – funguje jako OK) 

 

 

Změňte typ lodě na C. Potvrďte stisknutím vypínače. 
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Najeďte na PAIRING MODE. Potvrďte stisknutím vypínače. 

 

Zvolte možnost CH3 a potvrďte vypínačem. 

 

Po stisknutí vypínače, se spustí párování. Vypněte loď, počkejte dvě tři vteřiny než 
kompletně nezhasne. A opět loď zapněte.
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