
Okos távirányítású beetető horgász hajó. 

Töltése 

1. Az adagoló irányítható külön. 

2. Az éjjeli fény kék színnel lett tervezve. 

Funkciók 

a. Képes segíteni megtalálni az irányokat és a helyeket 

b. Képes bevonzani a halat. 

Képes befogadni az 1kg-nál nagyobb súlyú csalit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A távirányító bemutatása 

  



Bekapcsolás 

1. Mielőtt betenné a vízbe a hajót helyezze el a hajót egy sík helyen, majd kapcsolja be a hajó 

tápegységét, amíg a hajó 3 jelzőfénye be nem kapcsol. 

2. Kapcsolja be a távirányítót, amíg a lámpái zöldek nem lesznek. 

Megjegyzés: Amíg a fények be nem kapcsolnak, addig ne tegye a hajót vízbe vagy lejtőre. 

Beállítás, kalibráció 

1. Tegye a hajót a vízbe, és az legyen 7 méterre a parttól, és ne legyen körülötte akadály ami 

körbevenné a hajót. 

2. Nyomja meg óvatosan az „OK+A” gombokat egyszerre (A hajó ön-beállító állapotba kapcsol), ha 

távirányító lámpái villognak, akkor először jobbra forgassa a hajót 360 fokban, majd ugyanezt balra. A 

hajó ekkor megáll, és a kalibráció sikeres. 

Megjegyzés: Nyomja meg a „B” gombot, ha a kalibráció sikertelen. 

Horgony pont tárolása 

1. Amikor a GPS ikon megjelenik a távirányító kijelzőjén  irányítsa a horgony tárolót. 

2. Nyomja meg az „OK” és a helyzet gomb 1-2-3-4 gombok valamelyikét, ami a kívánt helyzetet állítja 

be. Képes 4 helyzet pontot beállítani. A megfelelő szám a kijelzőn lesz látható, miután a feladat 

sikeresen elvégződött. 

3. Hosszan nyomva az „OK” gombot, minden tárolt információ törlésre kerül. 

Automatikus visszatérő és utazói feladat 
1. Ajánljuk, hogy állítsa be az eredeti helyet mielőtt használja a hajót, jobb beállítani 4-es pontot. 

2. Nyomja meg bármelyik gombot az 1-2-3-4 gomb közül a távirányítón, és az automatikus utazás 

elkezdődik. 

3. Az utazás befejeződik, 1 méterrel a célponttól (A távirányítón lévő kijelző mutatja a távolságot ami 

a helyzet pontját mutatja). Kérem óvatosan állítsa be újra ha hajó eltér, vagy a rossz irányba halad. 

Megjegyzés: Nyomja meg a „B” gombot, az automatikus kilépésért. 

  



Utazás irányítás (Tempomat) 
1. A bal és jobb oldali kar teljesen nyomja előre. 

2. Nyomja meg a „B” gombot az utazói módhoz. 

3. A bal és jobb oldali karral változtathatja az irányt. 

Megjegyzés: Nyomja meg a „B” gombot az utazói módból való kilépéshez. 

Hajó töltöttsége 
1. LCD kijelző mutatja az akkumulátor töltöttségi szintjét. 4 szintje van az akkumulátor 

töltöttségének. Ha 1 szinten van, akkor kérem kezdje el az akkumulátor feltöltését vagy kicserélését. 

2. Ha az akkumulátor ikon villog, hogy alacsony a töltöttségi szint, akkor a hajó automatikusan 

visszatér a beállított 4-es helyzethez. 

Vezetéknélküli jel 
1. a távirányító „Di” lesz, hogy emlékeztessen, hogy a jelerősség a hajóval gyengül. 

2. Ha gyenge jel a hajóval több ideig tart, a hajó automatikusan visszatér a beállított 4-es helyzethez. 

Automatikus visszatérés megszakadt kapcsolat esetén 
Ha a távirányító töltöttsége alacsony, vagy automatikusan / manuálisan kikapcsol, a hajó 1 percen 

belül visszatér az eredeti kiinduló ponthoz. 

Áramvonalas hajótest 
Hajózás stabilabb 

Erős ellenállás a szél és a hullámok ellen 

7.2V*5200mA magas kapacitású akkumulátor 
Gyorstöltés 

Hosszabb ideig használható 

  



Utasítások az akkumulátor töltéséhez és használatához 

•Fő akkumulátor (Alap)     •Töltő interfész 

A hajóba beépítve van az akkumulátor.   Másodlagos akkumulátort érdemes venni külön. 

Használat során a tároló felület zárható. 

Karbantartás 

• Távirányító 

Távolítsa el az elemeket, ha hosszabb ideig nem használja a távirányítót. 

• Motor 

Ellenőrizze a motorokat használat után törmelékek miatt. 

• Hajótest 

1. Használat után tartsa szárazon és tisztán a hajót. 

2. Kérem vegye ki az akkumulátort ha nem használja azt, és tegye gondos, biztonságos 

helyre. 

3. Kérem ne tegye egy helyre a hajót rozsdásító folyadékokkal együtt. 

4. Ne zárja el a magas hőmérsékletű részeket. 

5. Kérem tegye a hajót a zsákba, hogy ne érintkezzen kosszal ha nem használja azt. 

 


