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Tulajdonságok bemutatása  

Legjobb minőség  
A hajó ABS-t használ méreg és büdös szagok nélkül. Az ABS erős antiellenállással és kopásgátlóval 

elősegíti a hajó színének megtartását hosszú időkig. Könnyű takarítani, ahogy az ABS legyőzi a kémiai 

környezetszennyezést.  

Professzionális digitális és teljesen automatikus FM eszköz  
Hosszútávú távirányító hatás; kontrolláltság alatt van, hogy fel lehessen venni a hajót.  

Erős szelek és hullámok ellenállása  
Két vízálló motorral rendelkezik. Ezek képesek megállítani a hajót, és képesek az 5ös erősségű szelek 

ellenére is menni.  

Hosszú ideig tartós  
Szimpla feladat, erős stabilitás, szabadon változtatható a sebesség és az irány.  

     



Tartozékok bemutatása  

Motor  

Fordulási sugár 0,8-1 méter  

Akkumulátor  
Feltöltése: 7.4V, 5200AH, Használhatósági idő kb. 2 óra egy töltéssel. A csomag tartalmazza a 

szükséges töltőt is. 

Figyelmeztetés: Alacsony akkumulátor szintnél jelző riasztó biztosítja a biztonságos visszajutást.  

Éjszakai fények  

Az éjszakai fények segítik a horgászt, az irányváltásban, és a halak csalogatásában.  

Távirányító  

Távirányító hatótáv kb. 300 méter.  

Hajótest  
Irányok: elülőre, hátra, jobbra és balra, engedje el a csalit rugalmasan és óvatosan, képes ellenállni a 

kb. 3-4-es erősségű hullámoknak.  

Betöltése  
Kettő tároló kialakítása:  

1. Minden csali tárolót távirányítással lehet irányítani.  

2. Az éjszakai fényeket kék színnel terveztük.  

Funkciói:  
1. Képes az irányok észrevételében az éjszakai horgászat során.  

2. Becsalja a halakat.  

Betöltési terhelhetőség maximum 1kg.  



 

    

A táviránytó csatlakoztatása a hajóval.  
Kapcsold be a hajót és a távirányítót majd nyomd meg a „Tanuló” gombot addig amíg nem hallasz 

egy sípoló hangot, ami azt mutatja, hogy a kapcsolódás elindult, majd nyomd be a vevő kapcsolóját,  

és ha a LED lámpa villog, akkor az azt mutatja, hogy a kapcsolódás sikeres volt.  

Normál távirányítói mód:  
Használja a billenő gombot. A billenőgomb előre és hátratolásával mozgathatja előre és hátra a 

hajót, és állíthatja annak sebességét. Jobbra és balra irányításával tudja állítani az irányokat.   

Kettő kikötés van amit követni kell:  

A billenőgomb egyenesen felfelé néz, akkor a hajó áll. Ha a billenőgomb balra néz, akkor a jobb 

oldali, ha pedig a billenőgomb jobbra néz, akkor a bal oldali motor áll meg. Ha a billenőgombok 

előre, vagy hátra néznek, akkor a motorok 0% és 100% közti erővel működhetnek. Ekkor a jobb és bal 

oldali motorok alkalmazkodni fognak a billenőgombhoz, ha az egy kicsit balra vagy jobbra néznek.  

Állandó sebességű utazó mód. (tempomat)  
Ha a csalihajó előre vagy balra halad, akkor a távirányítón nyomja meg az utazó mód gombot, 

engedje el a billenőgombot, és a hajó magától fog menni a kívánt sebességen. Ha a hajó áll, akkor ne 

nyomja meg az utazó gombot, mert nem lesz hatása arra. Ha utazó módban van a hajó, akkor jobbra 

és balra tudja azt irányítani. Utazó mód kikapcsol, ha újra megnyomja az utazó mód gombot.  

Feszültségjelző  
A LED lámpa a távirányítón lassan kezd el villogni, ami mutatja a távirányító alacsony akkumulátor 

töltöttségi szintjét, amikor az akkumulátor töltöttsége alacsonyabb mint 2.3v.  



 

  

Ergonómikus kialakítású távirányító és áramvonalas hajótest  
Stabilabb hajózás  

Erősebb ellenállás a szelek és a hullámok ellen  

7.2V*5200mA magas kapacitású akkumulátor  
Gyorstöltés  

Hosszú ideig használható 

  

Akkumulátor használatához és töltéséhez instrukciók  

Fő akkumulátor (Alap)         Töltő interfész  
A gépnek beépítve van az akkumulátora.   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 esedleges törmelékek miatt.  

Hajótest  
1. Használat után tartsa szárazon és tisztán a hajót.  

2. Vegye ki az akkumulátort, ha nem használja azt, és tegye gondos, biztonságos helyre.  

3. Ne tegye egy helyre a hajót rozsdásító folyadékokkal együtt.  

4. Ne zárja el a magas hőmérsékletű részeket.  

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

  


