
Travel Carp
etetőhajó

A Travel Carp egy kompakt felépítésű, kis szállítási 

tömeggel és paraméterekkel rendelkező, üzembiztos 

etetőhajó. Méreténél fogva tökéletes választás minden 

olyan horgász számára, aki könnyen – akár gyalogosan, 

nagyobb távra – szállítható, az etetőhajókra jellemző  

alapfunkciókat ellátó eszközt keres.

Tartozékok
A Travel Carp alapfelszereltségét képezi:

etetőhajó, beépített akkumulátorral (1db),

modern, 2.4 GHz-es rádióadós távírányító, nyakba 

akasztható pánttal (1db) és 4 db AA elemmel,

AC adapter – akkumulátor töltő (1db).

Felhasználói kézikönyv

Általános jellemzők

Paraméterek
Hajó mérete: 530 x 265 x 145 milliméter.

Szállítási súly: 2000 gramm.

Hatótávolság: 500 méter.

Meghajtás: 2 db villanymotor (ráccsal védett properrel)

Energiaellátás:

 - Hajó: 1 db Lithium akkumulátor (7.4V / 5200 Ah),

 - távirányító: 4 db AA elem.

Üzemidő: 2 óra.

Kapacitás: max. 2 x 500 gramm.

Világítás:

 - első: 1 db fehér reflektor,

 - hátsó: 2 db kék színű helyzetjelző led.
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Hajó bekapcsoló gomb

Elülső világítás (fehér)

Helyzetjelző világítás (kék)

Antenna rögzítő csavar

Etetőanyag tartályok

Akkumulátor fedőlap

Töltöttség állapotjelző led

Hordozó fogantyú

Távirányító bekapcsoló gomb

Állapotjelző led

Bal motort vezérlő joystick

Jobb motort vezérlő joystick

Bal oldali tartály ürítő

Jobb oldali tartály ürítő

Világítás: villógó üzemmód

Világítás: folyamatos mód

Az etetőhajó üzembe helyezése a beépített akkumulátor 

aktiválásával kezdődik. Az akkumulátor fedőlap (8)  

eltávolítása után elérhetővé válik a tápcsatlakozó (8) 

A hajó üzembe helyezése

és annak aljzata (8), ezek egymásba illesztésével a hajó  

aktiválása megtörtént. FONTOS: az aktiválást követően az  

akkumulátor fedőlapot vissza kell helyezni eredeti  helyére. 
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A távirányító 4 darab AA típusú elemmel működik. Az 

elemtároló fedőlap (1) eltávolítása után az elemek behe-

lyezésével a távirányító aktiválódik. Az elemek polaritás 

Az etetőhajóhoz külön tartalék akkumulátor (1) vásárol-

ható. A tartalék akkumulátor aktiválásához el kell 

távolítani az akkumulátor fedőlapot (8 . Az így szabaddá 

vált csatlakozó (1)  és az akkumulátor tápcsatlakozójának (1) 

A távirányító üzembe helyezése

Az akkumulátor töltése

helyes behelyezését az elemtartóban (1) lévő ábra segíti. 

A fedőlap visszahelyezése után a távirányító használatra 

kész. Az elem  a csomag tartozéka!

összekötésével a hajó aktiválódott. A tartalék akkumulátor 

a fedőlap alatt található mélyedésbe (1) illeszthető. A fedő-

lap visszahelyezése és az antenna, rögzítő csavarra (1) 

történő felhelyezése után a hajó használatra kész.

Az akkumulátor töltése a csomagban mellékelt, hálózati 

áramról (220V) üzemeltethető adapter () segítségével 

történik. A gyári (hajótestbe épített) és a pótakku-

mulátor töltése és kezelése azonos. Az akkumulátor 

töltését az adapteren lévő zöld led felvillanásakor be 

kell fejezni. Töltés alatt az adapteren lévő led pirosan 

világít. Amennyiben a hajó hosszabb ideig üzemen 

kívül volt, akkor használat előtt az akkumulátort fel kell 

tölteni. Az akkumulátor élettartamának megőrzése 

érdekében kerülni kell annak teljes lemerítését, gyakori 

rátöltés, illetve  (a hajó használattól függetlenül) havi 

egyszeri töltés javasolt.  A töltési idő az akkumulátor  

állapotától függően 1-3 óra. 
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Be- és kikapcsolás
Használat előtt a hajót az előzőekben leírt módon  

aktiválni kell. A hajótesten lévő gomb (4) megnyomásával 

a hajó használatra késsz. Az állapotjelző ledek (10) világítani 

kezdenek, segítségükkel ellenőrizhető az akkumulátor 

töltöttségi állapota. FONTOS: alacsony töltöttség esetén 

(csak a piros vagy egyetlen led sem világít), használat előtt 

az akkumulátort fel kell tölteni! A távirányító bekapcsoló 

gombjának (12) megnyomása után led (13) jelzi, hogy a 

vezérlő egység késszen áll a hajó irányítására. Használat 

után, az akkumulátor és az elemek kímélése érdekében, 

a hajót és a távirányított az ebben a pontban bemutatott 

gombok segítségével ki kell kapcsolni. 

Manőverezés
A hajó nem rendelkezik kormánylapáttal, a meghajtást 

biztosító propellerek forgási sebességének változtatásával 

irányítható. A hajó kanyarodásához a joystickok (14) (15) 

segítségével lassítani kell a kívánt kanyarodási irányba eső 

propeller sebességét (vagy az ellenkező oldaliét növelni). 

A joystikok ellenkező állásba történő elmozdításával a 

hajó szinte egyhelyben megfordul.

Etetőanyag és csali behordása
Az etetőhajóval egy ütemben maximum 2 x 500 

gramm etetőanyag és ezzel párhuzamosan két szerelék  

GARANCIA JEGY
 Vásárlás helye: Vásárlás dátuma: Eladó bélyegzője:

A hajó használata

juttatható be. A hajó külön szerelék behúzó rendszerrel 

nem rendelkezik, ez etetőanyaggal együtt az etetőanyag 

tartályokba (8) helyezve juttatható be a kívánt helyre. A 

tartályok egymástól függetlenül üríthetőek a távirányítón 

található gombokkal (16) (17). A felnyitott tartály – mely  

strapabíró rugós pánttal (28) és megbízható kioldó  

rendszerrel (29) van felszerelve – egy határozott mozdu- 

lattal hozható alaphelyzetbe. 

Világítás
Az etetőhajón lévő világítás a távirányító elején lévő  

gombokkal hozható működésbe. Míg a villogó fény a bal 

oldali (18), addig folyamatosan világító mód a jobb oldali 

(19) gombbal aktiválható.

FONTOS: Az akkumulátorokat le kell választani a töltőről az adapteren lévő zöld led felvillanásakor, a túltöltést kerülni kell. Ha a 

hajót hosszabb ideig használaton kívül van, akkor elsőként az akkumulátorokat kell feltölteni. Élettartamuk megőrzése érdekében az  

akkumulátorokat havonta egyszer tölteni kell.  A hajó összecsomagolásához és szállításához a tartalék akkumulátort 

(külön megvásárolható) ki kell venni a hajóból. Az akkumulátor erősen korrozív folyékony kénsavat tartalmaz. Fizikai  

behatás miatt bekövetkezett szivárgás, vagy folyás visszafordíthatatlan következményeket okoz. Ha a kénsav bőrhöz 

vagy szemhez ér azonnal szappanos vízzel le kell mosni és orvoshoz fordulni. Az etetőhajó nem játékszer, nem  

hajómodell. Kizárólag horgász célokra etető, csali anyag és végszerelék szállítására használható. Az elektronika és a szerkezet 

előzetes jóváhagyás nélkül történt módosítása a vevő felelőssége.

A garancia jegyet vásárláskor az adatok kitöltésével és pecsttel érvényesíteni kell! A garancia kizárólag azonos napon,
kiállított számlával együtt érvényes, ezért a számlát őrizze meg!
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