
Instrukční manuál k dálkově ovládané lodi 

 
Děkujeme, že jste zakoupili tento RC model. 

Pečlivě přečtěte manuál před použitím modelu! 
 
 
Bezpečnostní opatření: 
Tento model není hračka. Uchovejte mimo dosah dětí do 3 let, hrozí nebezpečí spolknutí 

malých částí nebo poranění o ostré a špičaté součásti modelu. Děti do 10 let by měly 

používat model pouze pod dozorem dospělé osoby! 

Nemáte-li zkušenosti se stavěním či opravováním modelů, ve vlastním zájmu nezasahujte 

do konstrukce lodi ani jejích součástí. Neodbornou manipulací zaniká záruka! V případě 

jakýchkoli potíží s modelem kontaktujte jeho prodejce či výrobce, nebo vyhledejte odbornou 

pomoc. 

Jste plně zodpovědni za používání modelu a škody či zranění způsobené nevhodnou 

manipulací. 

Při používání více akumulátorů je třeba kontrolovat teplotu motorů, předejdete tím jejich 

spálení. (necháme je vychladnout cca 20 min.) 

Baterie typu Li-Po nikdy zcela nevybíjejte a ani nenabíjejte déle než 4 hodiny. 

Vždy je skladujte nabité . 

Akumulátory nabíjejte vždy pod dozorem dospělé osoby. 

Tento manuál uchovejte pro pozdější potřebu. 

 
 

Rádiový ovladač: 
Do ovladače vložte baterie (dbejte na správnou polaritu). Dle typu ovladače buď 9V článek, 

nebo 1.5V (je možné i 1.2V) AA  baterie (nejsou součástí balení). Nainstalujte anténu a 

vytáhněte na plnou délku (vždy ovládejte loď s plně vytaženou anténou, jinak loď velmi brzy 

ztrácí signál). Páčky posuňte do nulové polohy (pokud je třeba) a spínač přepněte do polohy 

„ON“. Nyní na ovladači svítí dioda a loď je připravena k použití. V opačném případě 

opakujte výše popsaný postup. Po ukončení plavby vypněte nejdříve loď a až poté ovladač. 

Nepoužíváte-li model delší dobu, vyjměte baterie z ovladače, zabráníte tak jejich vytékání a 

následnému poškození ovladače. 

 

Použití lodi: 

 Používejte loď pouze na klidné hladině, jinak hrozí převrhnutí či utopení. Vyvarujte 

se namočení horní části lodi, voda se může do lodi dostat a poškodit některé její 

části (zkratování baterie či základové desky, koroze konektorů a podobně). 

 Dávejte pozor na otáčející se části lodi, loď nikdy neponořujte pod hladinu. 

 Odejměte horní kryt lodi. Umístěte vhodnou baterii (buď je součástí balení Ni-MH 

respektive Ni-Cd battery pack nebo použijte 1.5V respektive 1.2V AA baterie). Dbejte na 

správnou polaritu. Baterie nikdy nevystavujte ohni, mohou explodovat. S nepoužitelnými 

bateriemi nakládejte v souladu s platnými právními normami (zejména nevyhazovat do 

směsného odpadu). 

 Stiskněte/posuňte spínač na lodi do polohy „ON“. Umístěte zpět horní kryt a položte loď 

kýlem na hladinu. Nyní je připravena k použití. 

 Během používání se motor a baterie přirozeně zahřívají. 

 Nepoužívejte loď v blízkosti koupajících se osob, plavajících zvířat nebo lodní dopravy, 

můžete způsobit nehody či zranění! 

 Používate-li vy nebo někdo jiný v blízkosti další RC modely, vždy zkontrolujte frekvenci 

(kanál) ovladače. V případě používání více modelů zároveň na stejné frekvenci dochází k rušení 

signálu a modely se stávají neovladatelné. 

 Neplujte mezi rozličnými předměty, rostlinami a podobně. Mohou poškodit lodní šrouby 

či jiné části lodi. 

 Vysílač, příjmač, servo, regulátor a motor jsou elektronické součásti, zabraňte jejich 

navlhnutí či namočení, může dojít ke zkratu. 

 Po ukončení plavby loď vypněte a odpojte baterii. 

 Battery pack po použití dobijte pomocí přiložené nabíječky, nabíjecí AA baterie dobijte 

vlastní nabíječkou, obyčejné AA baterie vyhoďte do odpadu k tomu určenému. Při delším 

nepoužívání modelu je potřeba battery pack občas dobít  (cca 1x za měsíc), aby neztrácel 

kapacitu. 

 Některé modely mají pojistku – nereagují, pokud nejsou ve vodě. 

 

 

Přejeme mnoho zábavy při používání RC lodi! 
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