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2021 

Drodzy użytkownicy:     

Dziękujemy za zakup naszych produktów. 

Przed użyciem tego produktu należy uważnie 

przeczytać instrukcję obsługi i konserwować 

łódkę zgodnie z wytycznymi. Jeśli masz 

pytania dotyczące instrukcji, skontaktuj się z 

naszym personelem telefonicznie lub drogą   

e-mail. Dział serwisu pracuje od poniedziałku

do piątku w godzinach  9:00 – 17:00 

Dziękujemy!!! 

INSTRUKCJA OBSŁUGI ŁÓDKI 
VIKING  RS2 ORAZ RS3 

http://www.vikingboat.pl/
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KONIECZNIE PRZECZYTAJ 

1. PO OTRZYMANIU ZESTAWU NAŁADUJ DO PEŁNA AKUMULATORY W ŁÓDCE I W PILOCIE. ŁADOWANIE NIE

POWINNO BYĆ KRÓTSZE NIŻ 8 GODZ. ŁADOWARKA AUTOMATYCZNIE ODETNIE ZASILANIE I ZMIENI KOLOR DIODY

NA ŁADOWARCE.

2. AKUMULATORY MUSZĄ BYĆ ŁADOWANE PRZED I PO WĘDKOWANIU A W OKRESIE NIEUŻYTKOWANIA

PRZYNAJMNIEJ RAZ NA MIESIĄC CO POZWOLI JE ZABEZPIECZYĆ PRZED USZKODZENIEM.

3. ŁÓDKA POWINNA BYĆ PRZECHOWYWANA W SUCHYM POMIESZCZENIU.

4. ŁODKA PO PRZYJEŹDZIE Z RYB POWINNA BYĆ WYWIETRZONA WEWNĘTRZNIE. OTWÓRZ KOMORY 

AKUMULATORÓW I ZOSTAW JE W TYM STANIE DO MOMENTU KOLEJNEGO WYJAZDU NA RYBY ZABEZPIECZY TO 

ELEKTRONIKĘ W ŁÓDCE.

5. AKUMULATORY PO ZASIADCE POWINNY BYĆ ODPIĘTE I WYCIĄGNIĘTE Z ŁÓDKI.

6. AKUMULATORY POWINNY BYĆ PRZECHOWYWANE W SUCHYM POMIESZCZENIU BEZ MOŻLIWOŚCI DOSTĘPU DLA

DZIECI.

7. ŁODKA ORAZ AKUMULATORY NIE POWINNY ZNAJDOWAĆ SIĘ BEZPOŚREDNIO NA SŁOŃCU

8. PRZY PODPIĘTYCH AKUMULATORACH I WŁĄCZONEJ ŁÓDCE NIE WOLNO DOTYKAĆ ŚRUB NAPĘDOWYCH.

9. NIE UŻYWAJ AKUMULATORÓW KIEDY MAJĄ USZKODZONĄ OBUDOWĘ LUB PRZEWODY ZASIALNIA.

10. W PRZYPADKU WYKRYCIA WODY W ŁÓDCE NIE WOLNO JEJ UŻYWAĆ. NALEŻY ODPIĄĆ AKUMULATORY ORAZ

KONIECZNIE WYSUSZYĆ WNĘTRZE ŁODKI.

11. W PIERWSZEJ KOLEJNOŚCI WKRĘĆ ANTENĘ DO ŁÓDKI A NASTĘPNIE PODEPNIJ AKUMULATORY 

12. NIGDY NIE URUCHAMIAJ ŁÓDKI, PILOTA LUB SONARU BEZ WKRĘCONEJ ANTENY. MOŻESZ DOPROWADZIĆ DO

USZKODZENIA NADAJNIKA

13. KRÓTKI ZASIĘG MOŻE OZNACZAĆ USZKODZENIE ANTENY W ŁÓDCE LUB W PILOCIE

14. ROWKI OD KLAP AKUMULATORÓW MUSZĄ BYĆ CZYSTE TO JEDYNA DROGA NA ODPROWADZENIE WODY.
NIECZYSTOŚCI MOGĄ SPOWODOWAĆ NIEDOMYKANIE SIĘ KLAP PRZEZ CO MOŻE WCIEKAĆ WODA DO WNĘTRZA

ŁODZI

15. W PRZYPADKU PODPIĘTEGO ROZRZUTNIKA NIE WOLNO POD ŻADNYM POZOREM GO ZDEJMOWAĆ, WKŁADAĆ

PALCÓW DO ROZRZUTNIKA LUB GO CZYŚCIĆ Z POZOSTAŁOŚCI. UŻYWAJ ROZRZUTNIKA Z ZAMKNIĘTĄ KLAPKĄ.

UŻYWAJ ŁÓDKI ZGODNIE ZE ZDROWYM 
ROZSĄDKIEM 

http://www.vikingboat.pl/
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Parametry techniczne Viking RS2: 

Podstawowe 

parametry 

Parametry 

techniczne 

Nazwa łódki: RS2 

Wymiary: 65cm (L) * 37cm (W) * 25cm (D) 

Waga netto: 4.5kg 

Maksymalne obciążenie: 3kg 

Wymiary komory zanętowej: 24cm (L) * 15cm (W) * 3cm (D)  

Materiał łódki: wysokiej jakości ABS 

Zasięg Pilot przeciwzakłóceniowy 2,4 GHz / 5,8 Ghz 

Odległość do zdalnego sterowania 400m 

Komora 

zanętowa 

2 niezależne komory zanętowej (otwierane osobno lub razem ) 

Rozrzutnik przynęt (opcjonalnie) 

Komory otwierane za pomocą elektromagnesu. 

Cechy produktu 

Jedna bateria litowa (12V13AH) wytrzymuje 2,5 godziny 

Dwie baterie litowe (12V26AH) wytrzymują 5 godzin 

Importowany, bardzo cichy silnik o wysokiej wydajności i wysokim 

momencie obrotowym 

Wodoodporna konstrukcja całej łodzi 

Konstrukcja łodzi typu katamaran, odporność na sztorm klasy 5 

Podwójny napęd, najlepsza wydajność działania i kontroli oraz możliwość 

zawracania w miejscu 

Płynna zmiana prędkości i maksymalna prędkość robocza 100m/min 

Przednie białe a tylnie niebieskie ultra jasne diody LED 

Funkcja automatycznej korekty kursu 

Obudowa śrub zabezpiecza przed wodorostami oraz żyłką 

Gniazdo  na echosondę i port instalacji nawigacji GPS 

Napięcie ładowania AC220 dla ładowarki do łodzi 

Lista rzeczy do spakowania 

• Łódka RS2

• Pilot

• Akumulator litowy do łodzi x 2szt

• Antena do łodzi 1 sztuka

• Ładowarka do łódki 1 sztuka

• Torba na łódź 1 sztuka

• Smycz pilota zdalnego sterowania: 1 sztuka

• Instrukcja produktu: 1 sztuka

• Akcesoria opcjonalne (rozrzutnik przynęt, echosonda )

http://www.vikingboat.pl/
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Parametry techniczne Viking RS3: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Podstawowe 

parametry 

 
 
 

Parametry 

techniczne 

Nazwa łódki: Viking RS3 

Wymiary: 80cm (L) * 40cm (W) * 28cm (D) 

Waga netto: 8kg 

Maksymalne obciążenie: 5kg 

Wymiary komory zanętowej: 28cm (L) * 15cm (W) * 12cm (D) 

Materiał łódki: wysokiej jakości ABS 

 
Zasięg 

 
Pilot: 2.4GHz / 5.8GHz 

Odległość do zdalnego sterowania 400m 

 
Komora 

zanętowa 

4 niezależne komory zanętowej (każda osobno otwierana) 

Rozrzutnik przynęt (opcjonalnie) 

Komory otwierane za pomocą elektromagnesu. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Cechy produktu 

Dwie baterie litowe (12V31AH) wystarczające na 5 godzin pływania 

Importowany, bardzo cichy silnik o wysokiej wydajności I wysokim 

momencie obrotowym 

Wodoodporna konstrukcja całej łodzi 

Konstrukcja łodzi typu katamaran, odporność na sztorm klasy 5-6 

Podwójny napęd, najlepsza wydajność działania i kontroli, oraz możliwość 

zawracania w miejscu 

Płynna zmiana prędkości I maksymalna prędkość robocza to 90m/min 

Przednie białe a tylne niebieskie ultra jasne diody LED 

Obudowa śrub zabezpiecza przed wodorostami oraz żyłką 

Gniazdo na echosondę oraz port instalacji GPS 

Gniazdo na rozrzutnik 

Napięcie ładowania AC220 dla ładowarki do łodzi 

 
 

 
Lista rzeczy do spakowania 

• Łódka RS3 
• Pilot 
• Akumulator litowy do łodzi x 2szt 
• Antena do łodzi 1 sztuka 

• Ładowarka do łódki 1 sztuka 

• Torba na łódź 1 sztuka 
• Smycz pilota zdalnego sterowania: 1 sztuka 

• Instrukcja produktu: 1 sztuka 
• Opakowanie z pianki: 1 zestaw 

• Akcesoria opcjonalne (rozrzutnik przynęt, echosonda) 

http://www.vikingboat.pl/
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Środki ostrożności dotyczące stosowania 

 
• Po upewnieniu się, że znasz i rozumiesz obsługę tej łódki, możesz użyć jej nad wodą. Każdorazowo przed użyciem 

należy sprawdzić funkcje łodzi i nosić wszystkie akcesoria, aby zapewnić normalne działanie. 

• Aby upewnić się, że łódź może normalnie pracować, należy ją wyczyścić po każdym użyciu. Za każdym razem 

przed użyciem łodzi upewnij się, że komora akumulatora jest przykryta i jest wodoszczelna. Po użyciu otwórz 

pokrywę akumulatora i zostaw otwartą do następnej zasiadki, żeby dokładnie przewietrzyć wnętrze łodzi. 

Sprawdź czy w komorze akumulatora nie znajduje się woda. 

• W trakcie użytkowania, zanim łódź zostanie umieszczona w wodzie do działania, upewnij się, że zasilanie łodzi i 

zasilanie pilota zostały włączone. Ponadto miej w zapasie akumulator pilota, aby umożliwić powrót łodzi w 

przypadku braku zasilania pilota. 

• Nie używaj łodzi z rozrzutnikiem podczas silnej fali sztormowej lub sztormowej pogody. Często sprawdzaj 

wnętrze łodzi podczas złej pogody. 

• Nie pozostawiaj silnika na biegu jałowym. Jeśli wał silnika nie jest zanurzony w wodzie i nie może być chłodzony  

wodą. Ciepło może spowodować uszkodzenie uszczelnienia. Silnik szybciej się starzeje i obniża  wodoodporność. 

• Prawidłowa odległość sygnałów pilota wynosi 400 m. Prawidłowa odległość sygnałów pilota może zostać 

skrócona z powodu wpływu otoczenia i innych czynników. Podczas eksploatacji należy sterować łodzią możliwie 

jak najbardziej w zakresie widoczności. Gdy utracone zostaną sygnały pilota lub pilot zostanie wyłączony, łódź 

automatycznie zatrzyma się w wodzie (łódź oparta na automatycznym GPS może automatycznie wrócić do 

miejsca początkowego), a cztery światła przednie i  tylne a będą migać nieprzerwanie w tym samym czasie. 

Ponadto antena łodzi i pilota zdalnego sterowania musi być skierowana w stronę nieba, aby optymalny był efekt 

transmisji i odbioru sygnałów. 

• Gdy wskaźnik alarmu mocy łodzi jest włączony, łódź może kontynuować nawigację przez około 15 minut. Kiedy 

wskaźnik alarmu zacznie migać ( łódź może automatycznie wrócić do miejsca początkowego), należy natychmiast 

przerwać pracę i naładować akumulatory łodzi. (Przestań korzystać z automatycznego pilota GPS łodzi, gdy moc 

łodzi spadnie poniżej 20%, naładuj łódź lub wymień baterie). 

•  Wskaźnik zasilania pilota będzie stopniowo zmieniać się z zielonego na czerwony podczas użytkowania. Gdy 

moc pilota zdalnego sterowania jest niska, wskaźnik zasilania zacznie migotać i wyda dźwięk „Did”. Proszę 

wymienić baterie w pilocie zdalnego sterowania i upewnić się, że zasilanie łodzi jest wyłączone podczas wymiany 

(Przestań korzystać z łodzi automatycznego pilota GPS, gdy moc pilota poniżej 10%, zmień baterie w pilocie 

zdalnego sterowania). 

• Po otrzymaniu nowej łodzi, jeśli moc jest niewystarczająca, najpierw naładuj akumulatory, a następnie skorzystaj 

z łodzi. Za każdym razem po użyciu baterii łodzi lub jeśli nie są używane przez długi czas, należy je w pełni 

naładować do przechowywania. Jeżeli nie są używane przez dłuższy czas, baterie należy wyjąć i umieścić w 

suchym i przewiewnym miejscu. Baterie trzeba ładować raz w miesiącu. Nie należy nadmiernie rozładowywać 

baterii. W przeciwnym razie spowoduje to uszkodzenie baterii i nie będzie można ich norm alnie używać. Jeśli 

baterie ulegną awarii z powodu niewłaściwej konserwacji baterii przez klientów, jest to poza zakresem gwarancji. 

• Nie używaj tej łodzi w rzekach. Jeśli na śmigło łodzi zostanie nawinięta żyłka, należy natychmiast przerwać 

korzystanie z łodzi. Po usunięciu żyłki można ponownie użyć łodzi. Podczas usuwania żyłki zachowaj ostrożność 

wyłącz łódkę, aby zapobiec przypadkowemu zwijaniu się żyłki w śmigle. 
• Gdy łódź jest w trakcie wysyłania i transportu, umieść baterie litowe w zaprojektowanym gnieździe piankowym i 

zamocuj je. Nie należy umieszczać akumulatorów bezpośrednio w łodzi na czas  transportu. 
12. Port ładowania i inne odsłonięte porty podczas użytkowania powinny być pokryte gumowymi zaślepkami. W 

przeciwnym razie woda dostanie się do nich i doprowadzi do zwarcia. 

• Nie używaj tej łodzi przynęty przy złej pogodzie, takiej jak błyskawica, burze i silny wiatr i duże  fale. 
 

http://www.vikingboat.pl/
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• Nie pozwalaj dzieciom na kontakt z tym produktem i korzystanie z niego.

• Na ten produkt przyznano państwowy wzór użytkowy i patent na wygląd, a jego znak towarowy został

zarejestrowany. Nie naruszaj naszego znaku handlowego. Po wykryciu jakiegokolwiek naruszenia plomb warunki

gwarancji nie będą obowiązywać.

Wskazówki dotyczące obsługi 

• Funkcje łodzi RS2

• Funkcje łodzi RS3

http://www.vikingboat.pl/


                                                                                                                                                                                                               

WWW.VIKINGBOAT.PL        GODZ. 9:00 – 17:00         TEL. +48 787 973 578 Strona 7 

Instrukcja instalacji: 
• Najpierw otwórz pokrywy komory baterii, wyjmij dwie baterie z styropianowej wnęki i włóż je odpowiednio do 

komory baterii w łodzi. Włóż baterie do lewej i prawej komory w łódce. Następnie podłącz przewody zasilania do 

akumulatorów i zamknij pokrywę komory akumulatora. 

• Wyjmij antenę łodzi, przymocuj ją zgodnie z ruchem wskazówek zegara i zamocuj na gnieździe anteny łodzi. 
• Jeśli wymagane jest podzielenie środkowej komory, włóż płytkę podziału środkowej komory do przedniej i tylnej 

szczeliny komory i zamocuj ją. 

• Aby  wyjąć  pilota,  włóż  cztery  baterie AA,  ustaw wszystkie  przełączniki  w pozycji zerowej i włącz przełącznik 

pilota. Wskaźnik zasilania pilota zdalnego sterowania będzie włączony. 
• Zamknij lewą i prawą dolną klapę i włóż przynętę. Gdy klapy komory zostaną zdalnie otwarte, diody led zaczną  

migać. 
• Po włączeniu przełącznika łodzi, przednie i tylne światła łodzi migną trzy razy. Następnie odczekaj 20 sek łódka 

automatycznie się skalibruje. Następnie uruchom pilot i przetestuj funkcje pilota zdalnego sterowania. Jeśli 

wszystko jest ok, umieść łódź w wodzie i zacznij z niej korzystać. 

• Po użyciu wyłącz przełącznik łódki a następnie pilota. 
 

 
Instrukcja obsługi pilota RS2 w wersji podstawowej 
UWAGA: W niektórych wersjach zamienione są pokrętła od REGULACJI OBROTÓW SILNIKA z REGULACJĄ OBROTÓW ROZRZUTNIKA  

 
 

Instrukcja obsługi pilota RS3 w wersji podstawowej 
UWAGA: W niektórych wersjach zamienione są pokrętła od REGULACJI OBROTÓW SILNIKA z REGULACJĄ OBROTÓW ROZRZUTNIKA  

 

 

http://www.vikingboat.pl/
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PILOT W WERSJI PODSTAWOWEJ I JEGO FUNKCJE 
Joystick lewy – otwieranie komór zanętowych 

Joystick prawy – pozwala na sterowanie łodzią do przodu, tyłu, w prawo oraz lewo. 

Przełącznik w lewym górnym rogu – Przełącznik do świateł 

Pozycja 0 – brak świateł 

Pozycja 1 – światła krótkie 

Pozycja 2 – światła długie 

Lewe pokrętło – regulacja prędkości rozrzutnika 

Prawe pokrętło – płynna regulacja prędkości silników 

Prawy przełącznik – Przełącznik automatycznej kalibracji silników 

Pozycja 0 – brak kompasu nie reguluje silników 

Pozycja 1 – brak kompasu nie reguluje silników 

Pozycja 2 – Połóż łódkę na wodzie i ustaw kierunek przed siebie. Następnie przełącz przełącznik na pozycję 2 i daj 

Joystick do przodu. Łódka automatycznie zacznie regulować za pomocą kompasu dwa silniki w taki sposób żeby 

płynęła na wprost. W momencie kiedy łódka płynie już prosto przełącz przełącznik z pozycji 2 na pozycję 0.  

Można używać tej funkcji podczas wysokich fal do płynięcia w funkcji auto (nie GPS). Łódka nawet przy bardzo 

wysokich falach będzie utrzymywać kurs na wprost. 
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Instrukcja obsługi pilota RS2 z GPS 
UWAGA: W niektórych wersjach zamienione są pokrętła od REGULACJI OBROTÓW SILNIKA z REGULACJĄ OBROTÓW ROZRZUTNIKA  

Instrukcja obsługi pilota RS3 z GPS
UWAGA: W niektórych wersjach zamienione są pokrętła od REGULACJI OBROTÓW SILNIKA z REGULACJĄ OBROTÓW ROZRZ UTNIKA 

http://www.vikingboat.pl/
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Instrukcja obsługi GPS 

 

STRONA GŁÓWNA PILOTA W WERSJI Z GPS 

Strona startowa wyświetla liczbę satelitów, poziom naładowania pilota i łodzi. Kierunek (dziób) łodzi zostanie 

wyświetlony w czasie rzeczywistym w lewym górnym rogu, a siła sygnału pilota zdalnego sterowania zostanie 

wyświetlona w prawym górnym rogu. 

• Boat Psn 

Na stronie głównej pilota naciśnij przycisk “UP” pojawi się strona BOAT Psn. Wyświetlają się następujące informacje 

                Depth – wyświetla głębokość w danym miejscu (tylko w przypadku echosondy VIKING FISHFINDER) 

                Temp – wyświetla temperaturę 

Dist - wyświetla odległość od zapisanego miejsca startu. 

Wyjście z tej funkcji jest za pomocą przycisku “CANCEL” 

• Auto home - Funkcja powrotu automatycznie oraz automatyczne rozrzucenie przynęty. 

Na stronie głównej pilota naciśnij klawisz OK, a następnie wybierz powrót automatyczny “Auto home” i naciśnij 

klawisz OK. Przycisk w górę “UP” lub w dół “DOWN” pozwoli na zmianę włączenia “ON” lub wyłączenia “OFF” 

funkcję powrotu automatycznie po rozrzuceniu przynęty Następnie po wybraniu jednej z opcji zatwierdzamy 

przyciskiem OK. Po automatycznym włączeniu funkcji powrotu po rozrzuceniu przynęty łódź po kolei otworzy 

komory zanętowej. Rozrzutnik przynęt rozrzuci przynętę automatycznie w tym samym czasie, jeśli jest on 

zamontowany I podłączony. Następnie łódź wróci do zapisanego miejsca startu. 

• Mag calibration - Elektroniczna korekta kompasu przy uruchamianiu: 

Aby zapewnić prawidłową orientację kierunku łodzi w lewym górnym rogu strony głównej pilota, skalibruj  

elektroniczny kompas w następujący sposób:  

http://www.vikingboat.pl/
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Na stronie głównej pilota naciśnij przycisk OK i wybierz  “Mag calibration” (skalibruj magnetyzm naziemny) 

następnie  naciśnij przycisk OK. Obróć pilota zdalnego sterowania w poziomie raz w prawo i zatwierdź 

przyciskiem OK. Później obróć raz pilota zdalnego sterowania w pionie “VERTICAL” i następnie naciśnij przycisk 

OK. Naciśnij przycisk wyjdź “CANCEL” i powróć do strony głównej. Kalibracja jest automatycznie zapisana. 

FUNKCJA ZAPISU GPS 

• Start point – Ustaw punkt startu: po przybyciu łodzi na łowisko najpierw ustaw punkt startu w następujący  sposób: 

Na stronie głównej pilota naciśnij przycisk “DOWN” pojawi się pozycja “Start point. Przytrzymaj przycisk OK na 

napisie “SAVE” następnie wyskoczy informacja “Are you sure” (czy jesteś pewien). Wybieramy napis “Yes” dla 

potwierdzenia (“No” jeżeli nie chcemy zatwierdzać). Kolejne okienko informuje nas o poprawnym zapisie “SAVE 

OK”. Potwierdzamy przyciskiem OK. 

• Fish spot – Ustaw punkt nęcenia. Znajdź na wodzie punkt w którym będziesz nęcił i łowił 

Wybierz jeden z punktów Fish spot (pozycje do zapisu od 1-30). Na ekranie wyświetlają się następujące ikony. 

Wybierz jedną z funkcji za pomocą przycisku OK. Naciskając przycisk OK powoduje przeskakiwanie między 

okienkami. Przytrzymując OK wywołujemy daną funkcję. Poniżej opis poszczególnych funkcji:  

“SAVE” funkcja zapisywania punktu pozycji łodzi. Wybierz ikonę “SAVE” za pomocą przycisku OK, a następnie 

zatwierdź przytrzymując na chwilę przycisk OK. Następnie wyskoczy informacja “Are you sure” (czy jesteś 

pewien). Wybieramy napis “Yes” dla potwierdzenia (“No” jeżeli nie chcemy zatwierdzać). Kolejne okienko 

informuje nas o poprawnym zapisie “SAVE OK”. Potwierdzamy przyciskiem OK. 

“MANU” funkcja płynięcia ręcznego do punktu zapisanego. Po wybraniu tej ikony za pomocą przycisku OK i 

zatwierdzeniu przytrzymując na chwilę przycisk OK, pojawi się okno informujące w którym kierunku mamy 

płynąć do punktu GPS wcześniej zapisanego. Poniższe zdjęcie przedstawia ekran. 

 
 

 

 
 
 

 

 
 

 

 

 
“AUTO” funkcja płynięcia automatycznego. Wybierz ikonę “AUTO” za pomocą przycisku OK, a następnie 

zatwierdź przytrzymując na chwilę przycisk OK. Następnie wyskoczy informacja “Are you sure” (czy jesteś 

pewien). Wybieramy napis “Yes” dla potwierdzenia (“No” jeżeli nie chcemy zatwierdzać). Kolejne okienko 

informuje nas o poprawnym zapisie “SAVE OK”. Potwierdzamy przyciskiem OK. Funkcja automatyczna działa w 

                momencie kiedy joystick sterowania jest w pozycji zerowej. W przeciwnym wypadku wyskoczy informacja o  

błędzie i łódka nie ruszy automatycznie. W automacie należy zmniejszyć prędkość silników co spowoduje  
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dokładniejsze płynięcie do celu. W przypadku powrotu ( gdy łódka znajduje się tyłem do nas), łódka ruszy robiąc 

 półkole omijając miejsce nęcenia i łowienia. 

POZOSTAŁE FUNKCJE W MENU 

• LCD brightness – Ustawienie natężenia oświetlenia pilota. Zmiany można dokonać za pomocą przycisków

„DOWN” i „UP” a nastepnie zatwierdzamy przyciskiem „OK”.

• Language – Wybór języka

• Calibration – kalibracja Joysticka od sterowania łodzią. Funkcję tą uruchamia się tylko w przypadku problemów z

joystickiem oraz przy wymianie joysticka

• Factory reset – po uruchomieniu tej funkcji pilot wraca do ustawień fabrycznych. Trzeba na nowo go połączyć z

łódkę. Tylko dział serwisu jest w stanie to zrobić dlatego nie uruchamiaj tej funkcji.

• Firmware update About – aktualizacja oprogramowania. Tylko dział serwisu jest w stanie to zrobić dlatego nie

uruchamiaj tej funkcji.

ŁADOWANIE BATERII 

• Naładuj akumulator łodzi za pomocą ładowarki. Do ładowania zestawu akumulatora łodzi należy użyć oryginalnej

ładowarki 12,6 V / 4 A. Podczas ładowania na czerwono świeci ładowarka. Po całkowitym naładowaniu

akumulatora wskaźnik ładowarki zmieni kolor na zielony. Istnieją dwa sposoby ładowania akumulatorów. Pierwszy

to bezpośrednio włóż port wyjściowy ładowarki do portu ładowania łodzi (port ładowania DC po prawej stronie

przełącznika łodzi) i ładuj jednocześnie dwa zestawy akumulatorów. Drugi sposób to wyjmij dwa akumulatory z

łodzi i podłącz oryginalny rozgałęźnik do ładowarki, następnie podłącz dwa akumulatory i ładuj je jednocześnie.

Jednocześnie ładuj dwa zestawy akumulatorów za pomocą ładowarki przez około 6 -7 godzin.

UWAGI GWARANCYJNE 

• Ważny okres gwarancji całej naszej łodzi wynosi 2 lata, a ważny okres gwarancji zestawu akumulatorów wynosi 6

miesięcy. Ważny okres gwarancji jest liczony od momentu wystawienia paragonu.

• Pamiętaj, aby zachować paragon sprzedaży. Gdy ten produkt wymaga naprawy, skontaktuj się z naszą obsługą

posprzedażną. Jeśli produkt zostanie naprawiony na gwarancji zostanie odesłany do osoby reklamującej.

• Zapewniamy bezpłatną obsługę posprzedażną w okresie gwarancyjnym. Poniższe przypadki wykraczają poza

zakres bezpłatnej gwarancji, gdy upłynął określony okres ważności  gwarancji.

• Paragon sprzedaży i karta gwarancyjna nie jest dostępna, z wyjątkiem tego, że udowodniono, że ten produkt jest

w okresie obowiązywania gwarancji.

• Produkt jest uszkodzony, ponieważ nie jest obsługiwany i konserwowany zgodnie z instrukcją obsługi lub jest

nieprawidłowo obsługiwany.

• Wszelkie szkody spowodowane przez człowieka (w tym szkody wynikające z upadku łodzi) lub wszelkie szkody

wynikające z demontażu i ponownego montażu w nieautoryzowanym naszym  serwisie.

• Uszkodzenia w wyniku pożaru, powodzi, wyładowań atmosferycznych, trzęsienia ziemi lub innej siły wyższej lub

wypadków dodatkowe informacje w karcie gwarancyjnej.
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CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA 

1. Łódź nie działa po włączeniu

zasilania. Powody:

• Linia zasilania akumulatora nie jest podłączona lub moc akumulatora jest zbyt  niska;

• Sprawdź główną płytę sterowania.

Sposób rozwiązywania problemów: Sprawdź połączenie lewej i prawej baterii z linią zasilania, naładuj baterie i 

skontaktuj się z personelem posprzedażnym w celu wymiany głównej płyty sterowania. 

2. Łódka zboczy w jedną stronę podczas

żeglugi. Powody:

• Na łódź wpływa przepływ wody lub fale sztormowe;

• Nierówno załadowana łódka co prowadzi do nierównego zanurzenia łodzi;

• Odchylenie jest spowodowane zaczepioną żyłką.

• Źle wyregulowany joystick

Sposób rozwiązywania problemów: wyreguluj pokrętło korekcji odchylenia podczas żeglugi na pilocie zdalnego 

sterowania i otwórz procedurę wstrzymania kursu. Proszę ustawić środkową kalibrację prawego joysticka. 

3. Łódź zatrzymuje się w wodzie z nieznanego powodu, lampa miga, a pilot zdalnego sterowania

nie działa. Powody:

• Przekroczono odległość pilota;

• Moc pilota nie jest przycinana lub moc jest niska;

• Antena nie jest zainstalowana na miejscu lub antena jest uszkodzona.

Sposób rozwiązywania problemów: sprawdź moc pilota, wymień baterie, przytrzymaj antenę pilota wysoko w

górze, przenieś pilota do łodzi, a następnie sprawdź i wymień antenę.

4. Nie można otworzyć komory

zanętowej. Powody:

• Elektromagnes jest uszkodzony;

• Główna płyta sterowania jest uszkodzona

Sposób rozwiązywania problemów: Wymień elektromagnes i główną płytę sterowania.

5. Łódź nie ma kontroli nad wodą, a lampy i inne funkcje działają

normalnie. Powody:

• Na silnik jest nawinięta żyłka lub wodorost;

• Główna płyta sterująca jest chroniona przed przeciążeniem.

Sposób rozwiązywania problemów: Zatrzymaj pracę, ostudź silnik i główną płytę sterowania na kilka minut, a 

następnie uruchom ją. Jeśli nadal nie można sterować funkcją żeglugi, zabierz łódź i sprawdź, czy  śmigło jest czyste. 

6. Woda wpływa do przedziału

łodzi. Powody:

• Port baterii nie jest dobrze zakryty lub nastąpiło uszkodzenie magnesów na zatyczkach od akumulatorów i nie

jest dokładnie zamknięta;

• Uszczelnienie wodne wału tylnego jest uszkodzone;

Sposób rozwiązywania problemów: usunąć wodę, przewietrzyć łódź pod kątem suchości, sprawdzić szczelność łodzi i 

powietrza portu akumulatora, sprawdzić szczelność wału silnika i skontaktować się z personelem obsługi posprzedażnej.  
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