
Яхта с дистанционно управление 

 

1. Дистанционно                                              

 

 
 

2. Инсталация на батерии 

Отворете отделението за батерии, което се намира под дистанционното и поставете 2бр. батерии тип „АА“, като спазвате 

правилната поляризация. Забележка: 1) Не смесвайте стари с нови батерии. 2) Не смесвайте презареждащи батерии с 

обикновени. 

3. Зареждане на батерията за яхтата 

 
Свържете батерията с адаптера и след това включете в контакт 110V/220V. Пълното зареждане отнема 3 часа. След, 

което батерията става топла и можете да я поставите в яхтата. Забележка: 1. Уверете се, че волтажа на 

електричеството е подходящ за адаптера; поставете адаптера правилно в контакта. 2. Уверете се, че батерията е 

напълно празна, преди да я заредите. 3. Не зареждайте батерията повече от необходимото, тъй като можете да я 

повредите. 4. Времето за зареждане на батерията се удължава, след като сте я презареждали няколко пъти. 

4. Поставяне на батериите в яхтата 

1) Уверете се, че яхтата е изключена от бутона и поставете батерията. След, което пазете пръстите си или дрехите, на 

разстояние от перките. 

2) Направете тест, след като сте поставили батерията, включете адаптера, забележете как LED светлината светва, 

дроселът заработва и яхтата е готова за действие. След теста, изключете играчката и адаптера. 

 

 

 



 

5. Сглобяване на кабината                                                        

Инсталиране на антената 

                                                          

 
Поставете капака на кабината на правилното място 

и натиснете краищата за да фиксирате. 

6. Инсталиране на антената 

 
 

Поставете жичката в PVC тръбичката, след което я 

поставете в дупчицата на корпуса. 

7. Игра 

1) Деца под 14 години могат да играят с яхтата само под родителски контрол 

2) Не играйте с лодката на оживени места, тъй като са възможни инциденти. 

3) Изберете подходяща водна повърхност за да играете. Ако течението е твърде голямо, яхтата може да блокира или да 

се огънат перките. 

4) Дистанционното работи с обхват до 30 м ². Внимавайте да не отдалечите лодката твърде далеч. 

5) Не играйте повече от 15 минути. Направете пауза, за да се охлади мотора на яхтата. 

8. Как се използва дистанционното  

 
Натиснете ръчката на дистанционното нагоре, двете перки ще заработят, а лодката ще започне да се движи напред. 

След това натиснете надолу, перките ще спрат да работят и яхтата ще намали скоростта. 

Натиснете ръчката на дистанционното наляво, лявата перка ще спре да работи, а дясната ще завие наляво; след това 

натиснете надясно, дясната перка ще спре да работи, а лявата ще завие надясно. 

9. Поддръжка след употреба 

1) Извадете батериите от играчката, когато не я използвате. 

2) Никога не излагайте яхтата на слънчева светлина за твърде дълго време. Избягвайте замърсени участъци, за да 

предпазите корпуса. 



3) Ако дълго време не сте използвали играчката, издърпайте витлата, нанесете грес върху тях и ги съхранявайте на сухо 

място. Капнете малко машинно олио в медната тръба на лодката за следващо използване. 

10. Части 

 


