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Loďka je speciálně konstruovaná pro použití v bazénech o rozměrech od 2 x 2m  do 25 x 

25m. Nejde o žádného závodního dravce, ale o lodičku, kterou hravě zvládnou ovládat i malé 

děti. Dokáže i splnit účel použití na zahradní bazénové party a díky kódované frekvenci 

ovladače, můžete závodit s několika loděmi současně. Pistolový intuitivní ovladač si rychle 

osvojí každý uživatel. Jako jedna z mála lodí dokáže kromě  běžných  povelů i couvat, což 

Uživatelská příručka 

Výletní jachta Happycow 777  2.4 Ghz 
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oceníte hlavě na malé vodní ploše. Loďka je dodávána sestavená, připravená k okamžitému 

použití.  

Obsah balení  

1 x RC mini výletní jachta 

1 x vysílač 2.4Ghz 

1 x 3,7 V dobíjecí baterie, 9V baterie do ovladače 

1 x USB kabel 

1 x návod 

 

 

Specifikace  

Funkce: vpřed / vzad, odbočte  vlevo / vpravo  

materiál: Elektronické součástky, slitina, plast 

Dálkové ovládání 2.4 Ghz na 9V baterii, je součástí balení  

Loď napájení: Vestavěná dobíjecí baterie 

Dosah vysílače 30 metrů (závisí to na stavu baterií v ovládání) 

Rozměry balení (D x Š x H): 31 x 22,5 x 13 cm 
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Náhradní díly   

 

Cruise ship- výletní loď 

Power switch- vypínač pro zapnutí a vypnutí 

Charging socket- nabíjecí zásuvka 

Power indicator- ukazatel zapnutí 

Drain cap- odtoková záklopka 

Protection cover- ochranný kryt 

Cabin cover- kryt kabiny 

Propeller- vrtule 
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Popis dálkového ovládání 

 

Left/Right rotating wheel- kolečko pro ovládání pohybu doleva a doprava 

Pohybem kolečka ve směru hodinových ručiček se rc-model jachty otáčí směrem 

doprava. 

Pohybem kolečka proti směru hodinových ručiček se rc-model jachty otáčí směrem 

doleva. 

Antenna- anténa 
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Direction trimer- citlivé nastavení pohybu vlevo a vpravo. 

Citlivé nastavení použijete v případě, že se rc-model jachty nepohybuje rovně, ale má 

tendenci se pohybovat doleva, nebo doprava. Pomocí citlivého nastavení upravíte 

pohyb tak, aby se po přidání plynu jachta pohyboval rovnoběžně a nevychylovala se 

samovolně z tohoto kurzu a tím bylo ovládání rc-modelu přesné. 

Power switch- tlačítko pro vypnutí a zapnutí dálkového ovládání 

Power indicator- ukazatel zapnutí dálkového ovládání 

Trigger for forward and backward- spoušť pro pohyb směrem vpřed a vzad 

Stisknutím spouště směrem k sobě se rc-model jachty pohybuje směrem vpřed a 

pohybem spouště směrem dopředu se rc-model jachty pohybuje směrem vzad. 

 

Nabíjení rc-modelu a příprava k použití 
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1. Otevřete kryt baterii na spodní straně dálkového ovládání a vložte jednu 9 

V baterii, viz obrázek. Nikdy nekombinujte baterie s různým stupněm nabití a 

dbejte na správnou polaritu. 

2. Vypněte rc-model pomocí vypínače do polohy OFF- vypnuto. Připojte USB 

nabíjecí kabel do zásuvky pro nabíjení na horní straně paluby rc-modelu a 

druhý konec kabelu připojte do USB slotu počítače.  

 

V průběhu nabíjení svítí kontrolka nabíjení, která zhasne poté, co je nabíjení 

baterie dokončeno. Dobíjení baterie na plnou kapacitu trvá 35 minut a doba 

použití rc-modelu je 8 minut.  

 

Zapnutí rc-modelu provedete pomocí vypínače tak, že jej dáte do polohy ON – 

zapnuto. Po zapnutí rc-modelu zapněte dálkové ovládání do polohy ON- 

zapnuto. Dbejte, abyste při zapínání dálkového ovládání nepohybovali spouští 

a nedošlo by tak k nekontrolovanému pohybu rc-modelu. 

 

Po zapnutí rc-modelu a dálkového ovládání blikají kontrolky červeně a dochází 

k nastavení rádiové frekvence mezi rc-modelem a dálkovým ovládáním. Poté 

co je proces párování dokončen, červená kontrolka svítí. Poté, co je rc-model 

připraven k použití jej umístěte na vodu. 

 

Pro použití rc-modelu zvolte bazén, který je dostatečně prostorný a umožní 

dostatek prostoru pro ovládání rc-modelu. Nutné je, aby hloubka bazénu byla 

alespoň 20 centimetrů a byl umožněn bezpečný pohyb lodních šroubů ve 

vodě. Dbejte, aby se v bazénu nenacházeli nečistoty, které by se mohli 

zachytit do lodního šroubu a tím znemožnit jeho pohyb, nebo aby nebyli 

v bazéně překážky, které by bránili v bezproblémovém pohybu rc-modelu. 

 

V případě, že se rc-model jachty nepohybuje rovně, upravte jeho pohyb 

pomocí citlivého nastavení. 
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 Ovládání rc-modelu é 

 

Forward- pohyb vpřed 

Pohybem spouště směrem dozadu se rc-model pohybuje směrem dopředu. 

Backward- pohyb vzad 

Pohybem spouště směrem dopředu se rc-model pohybuje směrem dozadu.  

Forward and turn left- Pohybem spouště směrem dozadu se rc-model pohybuje 

směrem dopředu. Otáčením kolečka proti směru hodinových ručiček se rc-model 

pohybuje směrem dopředu a doleva. 
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Forward and turn right- Pohybem spouště směrem dopředu se rc-model pohybuje 

směrem dopředu. Otáčením kolečka ve směru hodinových ručiček se rc-model 

pohybuje směrem dopředu a doprava. 

 

 

Backward and turn left- Pohybem spouště směrem dopředu se rc-model pohybuje 

směrem dozadu. Otáčením kolečka proti směru hodinových ručiček se rc-model 

pohybuje směrem dozadu a doleva. 

Backward and turn right- Pohybem spouště směrem dopředu se rc-model 

pohybuje směrem dozadu. Otáčením kolečka ve směru hodinových ručiček se rc-

model pohybuje směrem dozadu a doprava. 
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Upozornění é 

 

Citlivé nastavení použijete v případě, že se rc-model jachty nepohybuje rovně, ale má 

tendenci se pohybovat doleva, nebo doprava. Pomocí citlivého nastavení upravíte 

pohyb tak, aby se po přidání plynu jachta pohyboval rovnoběžně a nevychylovala se 

samovolně z tohoto kurzu a tím bylo ovládání rc-modelu přesné.  

V případě, že se rc-model vychyluje doprava, upravte citlivé nastavení pohybem 

doleva. V případě pohybu doleva, upravte citlivé nastavení pohybem doprava. 

Skladování rc-modelu 
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Po použití rc-modelu jej dosucha otřete hadříkem a položte na stojan. 

Ujistěte se, že vypínač rc-modelu jachty a dálkového ovládání je v poloze OFF – 

vypnuto. 

Před dalším použitím rc-modelu se ujistěte, že je baterie rc-modelu plně nabitá a 

také, že je baterie v dálkovém ovládání nabitá. 

Ujistěte se, že je lodní šroub pevně upevněn a zbaven jakýchkoliv nečistot. 

Odstraňování závad 

Dálkové ovládání nefunguje:  

- Zkontrolujte vypínač dálkového ovládání a rc-modelu a dejte je do polohy ON- 

zapnuto 

- Ujistěte se, že jsou baterie vloženy se správnou polaritou a že jsou dostatečně 

nabité a je možné rc-model ovládat. 

Rc-model není možné ovládat:  

- Hloubka ponoru rc-modelu a vody není dostatečná, dbejte, aby hloubka vody 

byla dostatečná a to minimálně 20 centimetrů, aby mohlo dojít 

k bezproblémovému otáčení lodního šroubu motoru. 

Rc-model se pohybuje pomalu: 

- Baterie je vybitá, plně dobijte baterii. 

 

Upozornění k provozu rc-modelu 

Vzdálenost, na kterou můžete rc-model ovládat je zkrácena v případě, že je baterie 

rc-modelu, nebo dálkového ovládání vybitá, nebo je výrazně snížena její kapacita. 
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V případě, že je vrtule lodního šroubu poškozena, nebo zdeformována, okamžitě 

ukončete provoz rc-modelu, aby nedošlo ke zranění, nebo k většímu poškození rc-

modelu. 

Po ukončení provozu rc-modelu, nebo jeho skladování po delší dobu vyjměte baterii 

z dálkového ovládání, aby nedošlo k výtoku elektrolytické tekutiny z baterie a 

poškození dálkového ovládání. 

Provozní vzdálenost, na kterou můžete rc-model ovládat je maximálně 40 metrů 

s plně nabitou baterii. Doporučujeme rc-model používat na 30 metrů, aby nedošlo ke 

ztrátě kontroly nad modelem. 

Nabíjecí baterie rc-modelu je možné nabíjet pouze pod dohledem dospělé osoby. 

Při vložení baterii dbejte na správnou polaritu. Vybité baterie je nutné vyjmout 

z dálkového ovládání po skončení provozu a nahradit je novými. 

Nikdy nezkratujte baterii kontaktem s kovovými předměty. 

V případě, že dojde k poškození rc-modelu, bezodkladně jej přestaňte používat a 

proveďte opravu. 

Výrobce a ani distributor nenesou žádnou odpovědnost za úrazy, nebo vzniklé škody 

v důsledku nesprávného použití rc-modelu. 

Vždy po ukončení životnosti baterie v důsledku opotřebení, nebo v důsledku 

poškození je vyjměte z rc-modelu, nebo dálkové ovládání a vyměňte za nové.  
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