
NAVODILA ZA UPORABO 
MINI YACHT 

 
Prosimo, da preberete navodila za uporabo pred prvo uporabo. Navodila shranite za morebitno 
kasnejšo uporabo! 
 
VARNOSTNA NAVODILA IN OPOZORILA 
Za poškodbe na stvareh ali/in osebah, ki bi nastale kot posledica nepravilne uporabe izdelka in 
neupoštevanja navodil, ne prevzemamo odgovornosti in ne priznavamo garancije. 

• Iz varnostnih razlogov in certifikata CE ni dovoljeno spreminjanje ali predelava izdelka. 

• Ne poskusite razstaviti izdelka. 

• Izdelek ni primeren za otroke mlajše od 6 let. Vsebuje dele, ki se lahko pogoltnejo. 

• Pri padcu iz majhne višine se lahko izdelek poškoduje. 

• Istočasna uporaba več plovil z enako frekvenco ni možna, ker se med seboj motijo. 
 
OPOZORILA IN NAVODILA ZA BATERIJE 

• Baterije naj bodo vedno izven dosega otrok. Zamenjavo baterij naj vedno opravi odrasla oseba. 

• Nikoli sočasno ne uporabljajte navadnih baterij in tistih ki omogočajo večkratno polnjenje. 

• Nikoli sočasno ne uporabljajte polnih in pol praznih baterij. 

• Nikoli sočasno ne uporabljajte baterij z različno kapaciteto. 

• Nikoli ne poskušajte ponovno napolniti običajnih baterij. 

• Pazite, da pravilno vstavite baterije. 

• Iztrošene in pokvarjene baterije nikoli ne odvrzite v koš za smeti! Prinesite jih na zbirno mesto 
za baterije. 

• Kadar ne uporabljate izdelka, vedno odstranite baterije iz daljinskega upravljalnika in iz plovila! 

• Baterije hranite na suhem in temnem prostoru. 
 
PRIPRAVA PLOVILA 
 

1. Odstranite plovilo z daljinca, tako da ga potisnete v 
levo kot kaže slika 

 
2. Z izvijače odvijte in odstranite ploščad pod plovilom 

 
 

3. Na spodnji strani daljinca odvijte vijak pokrova za 
baterije, odstranite pokrov in vstavite 4 x 1,5V AA 
baterije, ter ponovno zaprite pokrov. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
POLNJENJE BATERIJE PLOVILA 
 



1. Vključite daljinec in odstranite pokrov v reži daljinca ter potegnite ven polnilni kabel. 
2. Povežite polnilni kabel s plovilom. Na polnilcu se prižge polnilna LED lučka. 
3. Ko je baterija plovila 

napolnjena se polnilna LED 
lučka ugasne. 

 
PLOVBA S PLOVILOM 

• Plovila nima stikala za 
vklop / izklop 

• Ko plovilo postavite na 
vodno površino, se plovilo 
samo od sebe vključi. 
Plovilo obratuje samo kadar je v vodi, sicer se avtomatsko izključi. 

o Vključite daljinski upravljalnik 
o Postavite plovilo na vodno površino 

• Po uporabi plovila, ga prosimo dobro osušite. Ko ga vzamete iz vode se bo sam od sebe 
izključil. Daljinca morate izključiti vi. 

 
DALJINEC / KOMANDE 
 

 
 
NASTAVITEV SMERI PLOVBE 
Če plovilo samo od sebe ne vozi naravnost, to nastavimo s krmilom, ki se nahaja med obema 
propelerjema. 
 
VZDRŽEVANJE IN ČIŠČENJE 
Izdelka, razen občasnega čiščenja, ni potrebno vzdrževati. Predvsem je 
potrebno paziti, da voda ne vdre v plovilo. Vedno najprej posušite plovilo 
preden ga ponovno uporabljate. 
 
RAVNANJE Z E-ODPADKI IN ODPADNIMI BATERIJAMI 
Električne in elektronske naprave ne sodijo v koš za smeti! Ko so le ti 
izrabljeni, je potrebno za njih poskrbeti, kot to veleva veljavna zakonodaja. 
Kot končni potrošnik ste zavezani k odgovornemu ravnanju z E-odpadki in 
odpadnimi baterijami 


