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BRB 2800
BRB 2801

Návod k obsluze

Děkujeme Vám za zakoupení našeho výrobku. Před použitím výrobku si pozorně přečtěte informace v tomto návodu 
a na obale a ponechte si je pro budoucí použití. Změny v textu, designu a technických specifi kací se mohou měnit bez 
předchozího upozornění a vyhrazujeme si právo na jejich změnu.

Minimální věk použití: od 8 let

VLASTNOSTI A FUNKCE
• Funkce: dálkově ovládaná hračka.
• Napájení: Loď – 1 ks 3,7 V Li-ion baterie (500 mAh), součástí dodávky. 
 Dálk. ovladač – 1 ks 9 V baterie (6F22).
• Nabíjecí adaptér (součást dodávky): In: AC 240V, 50/60 Hz, 4 W; Out: DC 3,7V, 500 mA
• Frekvence dálkového ovládání: 27 MHz
• Max. rychlost: 14 km/h. Dosah: 25 m.

UPOZORNĚNÍ

• Ujistěte se, že během používání lodě v místě použití nikdo neplave.
• Před spuštěním na vodu zkontrolujte, zda se v  místě použití nevyskytují cizí předměty, které by mohly narušit 

bezpečné používání. Nenarážejte do jiných předmětů vysokou rychlostí. Používejte pouze ve vodě, nikoli na pevné 
zemi.

• Nevzdalujte se od modelu na větší vzdálenost než 25 m, jinak nebude možné model používat.
• Nevstupujte do vody pro model lodi bez předchozího zvážení nebezpečí. Zabráníte tak nehodě. Používejte anti-

kolizní modul ve špici lodě pro zabránění zraněním.
• Jakmile se hračka začne pohybovat pomaleji, je čas instalovat nové baterie.
• Obal není součástí hračky, po rozbalení jej odstraňte z dosahu dítěte.
• Výrobek není určen pro děti od 3 let. Obsahuje malé části – nebezpečí spolknutí. Nenechávejte děti hrát si bez 

dozoru.
• Rádiové rušení může způsobit divné chování hračky. Jiná hračka řízená stejnou frekvencí může rušit ovládání vaší 

hračky.
• Osobní vysílačky, mobilní telefony, dvojcestní vysílačky a jiná vysílací zařízení, a také vedení vysokého napětí mohou 

způsobit rádiové rušení.
• Nenechávejte hračku delší dobu na přímém slunci.
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VÝROBEK NA BATERIE – BEZPEČNÝ PROVOZ

• Doporučujeme použít alkalické baterie.
• Používejte pouze typy baterií doporučené výrobcem.
• Manipulaci s bateriemi včetně dobíjení může provádět pouze dospělá osoba.
• Dodržujte napětí specifi cky uvedené na hračce nebo na obalu hračky (pokud obal obsahuje tyto informace, 

zachovejte jej pro budoucí použití).
• Nekombinujte dobíjecí a běžné baterie. Baterie, které nejsou určené k nabíjení, se nesmí dobíjet.
• Dbejte na správné uložení baterií ve výrobku a dodržujte správnou polaritu.
• Vybité baterie se musí z výrobku ihned odstranit. Nemíchejte dohromady nové a vybité baterie.
• Pokud se výrobek delší dobu nepoužívá, vyjměte všechny baterie.
• Zákaz zkratování napájecích svorek.
• Baterie určené k nabíjení vyjměte před nabíjením z hračky.
• Porušená nebo netěsná baterie se musí ihned vyměnit.
• Použité baterie nevhazujte do ohně a  neotevírejte jejich kryt! Odevzdejte je na místo určené k  jejich ekologické 

likvidaci.
• Nevystavujte výrobek zdrojům tepla, jako je oheň, sluneční záření apod., mohlo by dojít k  poškození výrobku či 

explozi baterií.

NABÍJEČKA – BEZPEČNÝ PROVOZ

• Používejte výhradně originální nabíječku, dodanou výrobcem. 
• Konektor dobíjecí baterie musí souhlasit s příslušným konektorem dobíječky.
• Nevkládejte přístroj do vody ani ho nevystavujte dešti nebo vodě.
• Odpojte zařízení od sítě, není li v provozu.
• Neucpávejte větrací otvory ani neotvírejte zdrojovou část.
• Síťová napájecí šňůra se nesmí vyměňovat. Pokud se šňůra poškodí, zařízení se musí zlikvidovat. Skladujte ve 

vnitřním prostředí na suchém a tmavém místě.
• Tento přístroj není určen pro používání osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými nebo psychickými schopnostmi, 

nebo osobami s nedostatkem zkušeností a znalostí obsluhy, pokud jim nebyl poskytnut dohled nebo instruktážní 
výklad týkající se obsluhy přístroje a to osobou zodpovědnou za bezpečnost těchto lidí.

• Dodržujte veškeré bezpečnostní pokyny, abyste předešli poškození majetku nebo 
zranění.

• V  případě že máte podezření na jakoukoliv elektrickou závadu včetně podezření, že 
k elektrickým částem se dostala voda, zaneste přístroj odbornému servisu pro vyloučení 
možného porušení izolačního stavu výrobku.

DOBÍJENÍ BATERIÍ – LOĎ
Dobíjecí baterie se před hraním musí dobít. Před nabíjením zkontrolujte, zda napětí ve vaší síti odpovídá parametrům 
na nabíječce. Nabíjení trvá asi 2,5 hodiny. Před nabitím neodpojujte. Po úplném dobití odpojte, povrch může být horký.

Otočte zámkem na 
horním krytu lodi doleva 
nebo doprava, otevřete 

horní kryt lodi.

Vložte Li-iontové baterie 
do držáku baterie v těle 

lodi.

Připojte baterii a zásuvku. Nasuňte kryt baterie na 
tělo lodi, zavřete kryt 

a stiskněte zámek krytu 
k zajištění těla lodi.
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VLOŽENÍ BATERIÍ - OVLADAČ

Pomocí šroubováku uvolněte kryt baterie a  odstraňte jej. Baterii vložte se správnou 
polaritou +/-. Kryt poté vraťte na původní místo a opět jej šroubkem zajistěte.

PROVOZ
Položte loď na hladinu. Jakmile malé otvory lodi detekují tlak vody, motor se rychle zapne. Současně zapněte dálkový 
ovladač. Červená kontrolka se rozsvítí a zelená kontrolka se rozbliká. Jakmile zelená kontrolka přestane blikat, frekvence 
byla nalezena a je možné hračku použít.

Pokud se loď ve vodě otočí kýlem vzhůru, stiskněte ovladač směru dopředu a pak hned dozadu, a loď se ve vodě sama 
otočí do správné polohy. Pokud se to hned nepovede, akci opakujte.

SKLADOVÁNÍ A ÚDRŽBA
Výrobek skladujte na suchém a tmavém místě. Čistěte navlhčeným hadříkem bez chlupů. K čištění nepoužívejte agresivní 
či abrazivní čisticí prostředky. Povrch modelu uchovávejte mimo dosah slunečního světla, znečištění od oleje, mohlo by 
dojít od odloupání barvy. Po použití očistěte a odstraňte přebytečnou vodu pomocí suché utěrky, tělo lodi udržujte čisté.

LIKVIDACE
Hračka, ovladač ani použité baterie se po skončení životnosti nesmí odstraňovat jako netříděný komunální 
odpad. Použité výrobky prosím odložte na příslušných sběrných místech v souladu s místní vyhláškou. Řiďte 
se dle předpisů platných ve vaší zemi.

Symbol CE uvedený na jednotce, v uživatelském manuálu a na balení označuje, že jednotka splňuje základní 
požadavky směrnice R&TTE, 1995/5/EC, Směrnice pro nízké napětí 73/23/EEC. Prohlášení o shodě naleznete na 
www.buddytoys.cz

Adresa výrobce: FAST ČR, a.s., Černokostelecká 1621, 251 01 Říčany, Česká republika






