
Ghidul utilizatorului pentru navă nadă multifuncţională 

Page 1 of 9 
 

GHIDUL UTILIZATORULUI PENTRU NAVĂ NADĂ MULTIFUNCŢIONALĂ 

 

1. Conţinutul pachetului: 

Toate navele pentru nadă au următorul conţinut standard: 

1. Recipient pentru nadă – 1 bucată 

2. Set manual de control la distanţă cu 4 canale – 1 bucată 

3. Baterie reîncărcabilă pe bază de plumb – acid 12 v7 0Ah pentru recipient nadă – 1 bucată 

4. Baterie reîncărcabilă pentru setul manual de control la distanţă Ni-MH AA 1,2 V 

1500mAH – 8 bucăţi 

5. Încărcător domestic AC-DC 12V pentru recipient nadă – 1 bucată 

6. Încărcător domestic AC-DC 12V pentru setul manual de comandă la distanţă – 12 bucată 

Accesorii opţionale (nu sunt incluse în pachet): 

1. Încărcător multifuncţional pentru maşină 

2. Încărcător cu panou solar ce include şi conectori 

3. Baterii de rezervă 

4. Detector fără fir pentru peşte 

 

2. Specificaţii tehnice 

Model: V2 

Dimensiuni (Lxlxh): 540 mm*380 mm*220 mm 
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Greutate: 4,5 kg – greutate ce include setul manual de control şi încărcătoarele 

Greutate baterie: 2,4 kg – inclusiv bateria recipientului pentru nadă şi bateriile setului manual de 

control 

Rezervoare: 1 

Capacitate nadă: aproximativ 1,5 kg 

Sistem electric: 12V DC 

Amplitudine: +/-500 metri, în funcţie de vreme şi condiţiile de mediu 

Lumini: 2 frontale (albe); 2 posterioare (albastre); 3 pentru starea bateriei (verde, galben, roşu); 1 

pentru confirmarea eliberării rezervorului (albastră); 1 pentru confirmarea eliberării cârligului 

(albă) 

Set radio manual: 4 canale, 40 MHz 

Propulsie: 2xelice fărămentenanţă 

Timp de funcţionare: +/- 1,5 ore 

3. Specificaţii şi caracteristici 

Recipientul pentru nadă are următoarele caracteristici remarcabile: 

1. Design solid 3D CAD, catamaran eficient  hidrodinamic, ABS complet care conferă 

stabilitate şi măresc flotabilitatea. Puntea superioară şi porţiunea care face contact cu apa 

sunt fixate prin ax inoxidabil, care facilitează întreţinerea. Baiera din silicon rezistentă la 

apă dintre  puntea superioară şi porţiunea care se află sub apă, fac ca vasul să aibă 

carenele ermetice şi 100% rezistent la apă. 

2. Sistemul radio de 40 MHz cu 4 canale FM are o amplitudine absolut superbă şi este 

foarte puţin susceptibil interferenţelor. Amplitudinea setului manual de +/- 500 depinde 

de vreme şi condiţiile de mediu. Setul manual  vine în model standard necesitând baterii 

AA  reîncărcabile. 
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3. Variabilele microporocesorului de control sunt “Înainte”, “Înapoi”. Puterea motoarelor 

este ajustată cu ajutorul unui microprocessor. Acest lucru asigură o rapiditate de răspuns 

al  manevrării ce nu se găseşte la un alt produs de gen, excelentă agilitate şi precizie a 

direcţionării vasului. 

4. Buncăr  brevetat. Sistemul cel mai noi şi independent al buncăruluii conferă acurateţe de 

fixare uşii acestuia, excelent pentru toate tipurile de nadă chiar şi pentru părţile mai mici. 

5. Sistemul de eliberare al cârligului brevetat din spate poate fi control în aşa fel încât 

greementul să poată fi adus în punctul dorit de utilizator. 

6. Motoarele şi elicele asigură o capacitate de propulsie excelentă şi  rezistenţă a bateriei – 

rapiud, eficient şi silenţios. 

7. Apărătorile cu care este dotat aparatul îl fac puţin susceptubil vegetaţiei acvatice. 

8. Întrerupătoare balansor de pornire şi oprire rezistente la apă. 

9. Două LED-uri frontale de ultra intensitate – visibile la distanţă chiar şi pe timp de zi. 

10. Două LED-uri albastre de navigare de ultra intensitate posterioare vizibile chiar şi pe 

timpul zilei. 

11. Un LED albastru de confirmare a buncărului în spate, centru – avertizor optic care licăre 

de 6 ori pentru a confirma deschiderea buncărului. 

12. Un LED alb de confirmare a cârligului în spate, centru – avertizor optic care licăre de 6 

ori pentru a confirma eliberarea cârligului. 

13. Trei LED-uri de evaluare a stării bateriei în spate, centru – oferă informaţii exacte privind 

starea batriilor. 

14. Control al luminilor la distanţă. Toate luminile pot fi oprite sau activate prin intermesiul 

setului manual. 

15. Alarme sonore şi optice (LED) pentru a anunţa starea bateriilor setului manual de control. 

16. Sistemul etanş de schimare a bateriilor din centru conferă accesul cu uşutinţă în vederea 

schimbării bateriilor. Schimbarea bateriei principale a vasului durează câteva secunde. 

17. Rucsac ajustabil pentru vas nadă, set manual de control, baterii şi acumulatoare. 

18. Detector fără fir pentru peşte (urmând a fi inclus) este un accesoriu opţional al vasului. 
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4. Încărcarea şi mentenanţa bateriilor 

Notă: 

i) Este recomandat a se utiliza acumulatoarele care vin în pachetul vasului direct de la 

producător. 

ii) Asiguraţi-vă că atât vasul cât şi transmiţătorul sunt oprite atunci când sunt puse la 

încărcat. 

iii) Prima încărcare a bateriei pentru a se încărcarca complet va necesita o perioadă de circa 8 

ore. 

iv) Prima încărcare a setului manual pentru a se încărca complet va necesita o perioadă de 

circa 8 ore. 

v) Bateriile care nu se pot reîncărca pot fi utilizate doar în cazul transmiţătorului. 

Încărcarea bateriei setului manual: 

A. Încărcaţi bateria setului manual cu acumulatorul domestic: 

 

1. Poziţionaţi bateriile AA (8) în compartimenbt în spatele telecomenzii şi închideţi capacul. 

2. Introduceţi acumulatorul în priză şi conectaţi celălalt capăt la priza de încărcare a 

transmiţătorului. Se va aprinde o lumină roşie.  În cazul în care lumina este verde bateria 

este complet încărcată. 

B. Încărcaţi bateria setului manual cu panoul solar: 

 

1. Poziţionaţi bateriile AA (8) în compartimentele din spatele telecomenzii şi închideţi 

capacul. 
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2. Conectaţi ştecherul panoului solar la priza de încărcare a transmiţătorului. 

3. Încercaţi să îndreptaţi  panoul la o poziţie de 90 de grade faţă de soare pentru a maximiza 

excpunerea panoului solar. Asiguraţi-vă că panoul solar nu este poziţionat la umbră. 

Notă: Panoul solar poziţionat la un unghi jos faţă de soare va scădea considerabil eficienţa 

bateriei. 

Încărcarea bateriei Plumb-acid: 

A. Încărcarea bateriei plumb-acid cu încărcător domestic: 

 

1. Conectaţi conectorul alb al firului bateriei cu conectorul încărcătorului domestic. 

Introduceţi acumulatorul în priză. Se va aprinde o lumină roşie. 

2. Dacă lumina este verde, atunci bateria este încărcată complet. 

B. Încărcaţi bateria plumb-acid cu panoul solar de încărcare: 

 

1. Conectaţi conectorul alb al firului bateriei cu conectorul  firului panoului solar. 

2. Încercaţi să poziţionaţi panoul la un unghi de 90 de grade faţă de soare pentru a maximiza 

expunerea solară a acestuia. Asiguraţă-vă că panoul nu este poziţionat la umbră. 

Notă: lumina slabă solară care va cădea asupra panoulului va afecta considrabil eficienţa 

bateriei. 

5.Operare: 

A. Setul manual de comandă 

a. Înainte: apăsaţi maneta dreaptă a dispozitivului de comandă înainte. 
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b. Înapoi: apăsaţi maneta dreaptă a dispozitivului de comandă înpoi. 

c. Întoarcere spre stânga: apăsaţi maneta dreaptă a dispozitivului de comandă înainte-stânga. 

d. Întoarcere spre dreapta: apăsaţi maneta dreaptă a dispozitivului de comandă înainte-

dreapta. 

e. Deschiderea buncărului: apăsaţi maneta stângă a dispozitivului de comandă stânga/dreapta. 

f. Eliberarea cârligului: apăsaţi maneta stângă a dispozitivului de comandă în sens invers. 

g. Aprinderea/stingerea luminilor: apăsaţi maneta stângă a dispozitivului de comandă înainte. 

h. Echilibrarea motorului: echilibraţi viteza motorului şi păstraţi orientarea dreaptă a vasului. 

B. Încărcarea şi descărcarea nadei 

a. Închideţi manual uşile buncărului prin mişcarea acestora înainte începând de jos.S 

b. Încărcaţi buncărul de nadă cu particulele dorite. 

c. Mişcând maneta stângă a dispozitivului de comandă în direcţie stânga/dreapta va coborî 

uşa buncărului. Led-ul albastru din spate al buncărului va confirma deschiderea acestuia prin 

licărire de 6 ori. 

D. Încărcarea şi eliberarea cârligului 

a. Introduceţi firul pe cârlig în partea din spate centru al vasului. 

b. Apăsaţi manetă stângă a dispozitivului de comandă pentru a elibera cârligul. LED-ul alb 

de confirmare a eliberării cârligului din spate, centru ca licări de 6 ori pentru a confirma 

eliberarea cârligului. 

 

E. Navigarea vasului 

a. Porniţi transmiţătorul radio de control. 

b. Porniţi vasul prin apăsarea butonului de pornire/oprire de pe comutatorul rezistent la apă. 
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c. Plasaţi vasul în apă şi navigaţi-l spre locaţia dorită. 

Notă: 

*Întotdeauna porniţi mai întâi setul manual şi apoi vasul. Pentru oprire, opriţi mai întâi vasul 

şi apoi setul manual. Acest lucru va asigura controlul asupra vasului. Setul manual reprezintă 

creierul vasului; dacă bacteria se descarcă puteţi pierde controlul asupra vasului. 

*Vasul este propulsat de creşterea sau descreşterea manetei drepte a dispozitivului de 

comandă. Prin apăsarea completă a manetei, rapid se va exercita o presiune mai mare asupra 

componentelor electronice. Prin scăderea uşoară a vitezei asupra manetei vasul va avea totuşi 

o viteză destul de mare dar va creşte durata de viaţă a bateriei. 

F. Echilibrarea motorului 

Există posibilitatea ca vasul să nu circule drept ca rezultat al rotaţiei apei între pompări, 

încărcături diferite, vânt şi condiţiile apei. Butonul de echilibrare din parftea de sus-stânga a 

telecomenzii va avea un efect scăzut asupra motorului. Aşadar se impune o corectare 

continuă prin utilizarea butonului de echilibrare pentru o navigare în echilibru. 

a. Întoarceţi butonul de echilibrare în direcţie înversă mişcării acelor de ceas pentru ca vasul 

să facă întoarcerea stânga. 

b. Întorceţi butonul de echilibrare în sens invers pentru ca vasul să aibă o direcţie dreaptă. 

G. Pornirea/oprirea luminilor 

a. pentru pornirea/oprirea luminilor apăsaţi maneta stângă dispozitivului de comandă înainte. 

b. cele două lumini frontale vor funcţiona doar dacă vasul va naviga spre direcţia înainte. 

 

H. Aducerea vasului la mal 

a. Nu opriţi sau nu apucaţi vasul de antenă, lucru care va produce daune. 

b. Opriţi vasul, apoi transmiţătorul. 
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Note adiţionale: 

i) Este important să nu opriţi transmiţătorul înaintea vasului. 

ii) Pornirea şi oprirea continuă, dar şi întoarcerea vasului sunt dăunătoare bateriei se 

recomandă o operare cu fineţe ori de câte ori este recomandat acest lucru pentru a 

asigura o durată de viaţă cât mai mare a bateriei. 

iii) Chiar dacă vasul este rezistent la apă, se poate forma condensul la utilizare. Se 

recomandă curăţarea cu o cârpă umedă după utilizare. Este important ca vasul şi 

telecomenzile de  comandă să fie depozitate în spaţii uscate şi călduroase atunci când 

nu sunt utilizate, pentru a preveni formarea condensului. 

iv) După utilizare asiguraţi-vă că toate bateriile sunt complet încărcate înainte de a lua vasul 

în următoarea sa călătorie. O dată la două luni se recomandă o încărcare peste noapte 

a bateriilor pentru ca acestea să rămână complet încărcate în vederea prelungirii 

duratei de viaţă. Bateriile vasului şi transmiţătorului nu trebuie păstrate în interiorul 

acestora pe durata în care nu sunt utilizate, ci este recomandat a se depozita separat. 

v) Este recomandat a se utilize un încărcător solar pentru suplimentarea bateriilor după 

fiecare călătorie. 

vi) Transmiţătorul trebuie întotdeauna să fie protejat de apă. 

vii) Este recomandat a nu se lăsa vasul în bătaia luminii solare. Deaorece acesta este negru va 

absorbi lumina razelor cauzând o condensare extremă a caldării pet imp de noapte. 

Garanţie 

Se oferă o garanţie de 24 de luni de la data achiziţionării. Serviciile de garanţie acoperă orice 

defecte care decurg din unitatea de comandă sau din componentele electrice şi electronice ale 

părţilor vasului, defecte ale materialelor sau defecte de manufacturare. Garanţia nu include şi 

suplimentarea bateriilor, daunele care decurg din utilizarea improprie, distrugere, sau uzarea 

normal la utilizare a vasului sau echipamentelor suplimentare ale acestuia. Garanţia nu are 

valabilitate dacă se efectuează reparaţii sau modificări neautorizate aparatului. 
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