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RC model ponorky Sub Explorer II,                        

vč. RC soupravy, RtR 

 
 

 

Obj. č.: 23 19 75 
 

 

 

Vážený zákazníku, 

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup RC modelu ponorky včetně dálkového ovládání.  

Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho 
obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod.  

Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst! 
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Vlastnosti a parametry 
 

 
 

Rozsah dodávky 
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Důležitá upozornění 
1. Tento model obsahuje drobné části, které je bezpodmínečně nutné uschovat mimo dosah dětí.  

Nebezpečí spolknutí! 
2. Tento model se hodí pro koupací vany, akvária a bazény, které nejsou hlubší než 0,5 metru. 
3. Nepoužívejte model venku. 
4. Nikdy model nepoužívejte ve slané vodě nebo ve špinavé vodě.  
5. Nikdy model nepoužívejte v moři, v jezerech nebo plaveckých bazénech neznámé hloubky. 
6. Pro tento model používejte pouze alkalické baterie. 
7. Používejte pouze přiložený vysílač. 
8. Baterie nepokládejte do blízkosti vody, nebezpečí zkratu. 
9. Baterie nikdy neotevírejte a nevhazujte je do ohně. 
10. Předtím, než začnete akumulátorové bloky nabíjet, musíte je vybít. Motor nechte běžet tak dlouho, až zhasne. 

V tu chvíli jsou akumulátory vybité.  
11. Vodní hrátky jsou nebezpečné a u dětí mohou v extrémním případě vést až k utopení, proto byste měli model 

používat pouze pod dohledem dospělých.  
12. V každém případě je model vhodný pouze pro děti starší než 14 let. Tato stavebnice obsahuje přesné 

elektronické součástky. Za žádných okolností nenechte model upadnout a nerozebírejte ho.  
13. Délka antény vysílače a přijímače se nesmí měnit. 

Předtím, než pono říte RC model do vody, zapn ěte vysíla č. 
Nezapome ňte uzav řít trup hermetickým uzáv ěrem, jinak se Vám ponorka zni čí. 
 

 
 

Montáž antény a vložení baterie 
 

Anténu našroubujte do vysíla če 

1. Našroubujte desku na zadní stranu vysílače (křížový šroubovák). 
2. Vložte 6 kusů baterií typu AA a dejte při tom pozor na správnou polaritu. 
3. Desku znovu zavřete. 
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Nabíjení akupacku v ponorce 
1. Hermetický uzávěr otevřete, a přerušte tím napájení. Po zavření je ponorka opět pod napětím. 
2. Zapojte nabíjecí konektor do nabíjecí zdířky v ponorce a druhý konec nabíjecího kabele do zdířky ve vysílači. 

 
 

 

3. Položte ponorku na vodorovný stojánek a vypínač uveďte do 
polohy ON. Během nabíjení bliká červená kontrolka. Jakmile 
je nabíjení akumulátoru dokončené, červená LED kontrolka 
zhasne a trvale se rozsvítí zelená LED kontrolka. 

Každé nabíjení trvá asi 35 minut. 

4. Nabíjecí konektor vyjměte a nabíječku vypněte (poloha 
OFF). Nyní je model připravený k provozu. 

Ponor 

1. Vysílač zapněte (vypínač přesuňte do polohy „ON“) a anténu 
vytáhněte. 

2. Před ponořením se ujistěte, že byl hermetický uzávěr dobře uzavřen  
a že se do nabíjecí zdířky nemůže dostat voda.  

Pozor! Jestliže hermetický uzávěr není dostatečně dobře uzavřený,  
mohlo by dojít ke vniknutí vody do nabíjecí zdířky ponorky a zničit ji. 
V takovém případě ztrácíte nárok na záruku! 

3. Ponorku vložte do vody. 
4. Ponorku ovládejte podle pokynů v návodu. 
5. Po použití vyjměte ponorku z vody. Z vody ji vyndávejte opatrně, začněte při tom přední částí ponorky. 

Otevřete hermetický uzávěr, a tím ponorku vyřaďte z provozu. Nakonec vyjměte baterie z vysílače. 
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Předtím, než ponorku vložíte do vody, zav řete hermetický uzáv ěr! 
 

 
 

Průběh ponoru 
Tato ponorka byla vyrobena na základě patentované technologie, která napodobuje chování skutečné  
ponorky pod vodou. Model je vybaven automatickým mechanismem pro vynořování při příliš nízkém napětí. 
V takovém případě zelené světlo zhasne a ponorku pak můžete sebrat z vodní plochy a znovu ji nabít. 
 
Ovládání funkcí 

 
Plynulé pono ření 
 

 
 
Pro používání modelu ponorky je nutná trpělivost a šikovnost. Ponoření a vynoření je řízeno 2 přepínači  
na straně vysílače. Podržte tlačítko pro ponor stisknuté tak dlouho, až ponorka dosáhne požadované hloubky.  
Pro vynoření stiskněte druhé tlačítko. 
Chcete-li dosaženou hloubku udržet, stiskněte tlačítko pro ponoření a vynoření současně.
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Tlačítko pro pono ření nebo vyno ření nedržte stisknuté p říliš dlouho, lépe ud ěláte,  
když ob ě tlačítka stisknete jen na okamžik, než dosáhnete požado vané hloubky. 

 
Otáčení o 360° za plynulého ponoru 
Bylo-li dosaženo požadované hloubky ponoru, stiskněte na okamžik tlačítko pro vynoření a ovládací  
páku zatlačte doleva nebo doprava. Ponorka se pak otočí o 360 . 
Chcete-li hloubku ponoru udržet, pohrajte si s tlačítky pro ponoření a vynoření. 
 

 
 
Vodorovný pohyb pod vodou 
Když ponorka dosáhla požadované hloubky, posuňte ovládací páku nahoru.  
Ponorka se začne pohybovat dopředu. Posuňte ovládací páku dolů a ponorka se bude pohybovat dozadu. 
Je snadnější udržet ponorku v určité hloubce, když podržíte tlačítko pro ponoření nebo vynoření stisknuté. 

 

Bezpečnostní předpisy, údržba a čištění 
 

Z bezpečnostních důvodů a z důvodů registrace (CE) neprovádějte žádné zásahy do modelu ponorky.  
Případné opravy svěřte odbornému servisu. Nevystavujte tento výrobek přílišné vlhkosti, nenamáčejte  
jej do vody, nevystavujte jej vibracím, otřesům a přímému slunečnímu záření. Tento výrobek a jeho příslušenství 
nejsou žádné dětské hračky a nepatří do rukou malých dětí! Nenechávejte volně ležet obalový materiál.  
Fólie z umělých hmot představují veliké nebezpečí pro děti, neboť by je mohly spolknout. 

 

 
 
 

Model ponorky nevyžaduje žádnou údržbu. K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou  
navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla  
(ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit displej a pouzdro teploměru.  

Jestliže ponorka nefunguje správně, může se jednat o rušení jinými vysílači. 

 

 

 

 

 

 
 

 

Pokud si nebudete vědět rady, jak tento výrobek používat a v návodu 
nenajdete potřebné informace, spojte se s naší technickou poradnou  
nebo požádejte o radu kvalifikovaného odborníka. 
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Manipulace s bateriemi a akumulátory 
 

 

 

 
Nenechávejte baterie (akumulátory) volně ležet. Hrozí nebezpečí,                        
že by je mohly spolknout děti  nebo domácí zvířata! V případě spolknutí  
baterií vyhledejte okamžitě lékaře! Baterie (akumulátory) nepatří do rukou 
malých dětí! Vyteklé nebo jinak poškozené baterie mohou způsobit poleptání 
pokožky. V takovémto případě použijte vhodné ochranné rukavice!  
Dejte pozor nato, že baterie nesmějí být zkratovány, odhazovány  
do ohně nebo nabíjeny! V takovýchto případech hrozí nebezpečí exploze! 
Nabíjet můžete pouze akumulátory. 
 

 

 

 

Vybité baterie (již nepoužitelné akumulátory) jsou zvláštním odpadem                 
a nepatří do domovního odpadu a musí být s nimi zacházeno tak,                     
aby nedocházelo k poškození životního prostředí!  

K těmto účelům (k jejich likvidaci) slouží  speciální sběrné nádoby                         
v prodejnách s elektrospotřebiči nebo ve sběrných surovinách! 
 

Šetřete životní prost ředí! 

 

Jsou-li první doby provozu p říliš krátké, není to problém. 
Akumulátory pot řebují 5 až 8 nabíjecích a vybíjecích cykl ů, než dosáhnou své plné kapacity. 

 

Recyklace 
 

Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vhazovány do domovních odpadů.  
Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení. 

                 Šetřete životní prost ředí! Přisp ějte k jeho ochran ě! 

 

Záruka 
 

Na RC model ponorky poskytujeme záruku 24 m ěsíců. 

Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení, nedodržení  
návodu k obsluze nebo změn na výrobku, provedených třetí osobou. 

 

 

 
 

Překlad tohoto návodu zajistila spole čnost Conrad Electronic  Česká republika, s. r. o. 
 

Všechna práva vyhrazena. Jakékoliv druhy kopií tohoto návodu, jako např. fotokopie, jsou předmětem souhlasu společnosti  
Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.  Návod k použití odpovídá technickému stavu při tisku! Změny vyhrazeny!  
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