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Obecné informace 
Vzhledem k tomu, že společnost JAMARA e.k. nemá žádný vliv
na dodržování pokynů k montáži , na provoz údržbu na používání,
údržbu nebo podmínky, za kterých se naše výrobky budou
používat, nepřijímáme žádnou odpovědnost za ztráty nebo škody
ani za ně nepřebíráme žádné náklady.
Pokud je zákonem nařízena povinnost odškodnění z jakýchkoliv
příčin je tato omezena pouze na hodnotu výrobku, který sezúčastnil
této události. Neplatí to, pokud musíme ručit na základě povinných
zákonných předpisů nebo pokud byla prokázána hrubá nedba-
lost 

Varování!
V některých zemích je ze zákona nutné speciální pojištění
odpovědnosti za provoz modelů. Pro více informací se informujte
u prodejce nebo pojišťovny.

Varování!
Při zapínání:  nejdříve zapněte dálkový ovladač a teprve potom
  model.
Při vypínání:  nejdříve vypněte model a teprve potom dálkový
  ovladač.

Osvědčení o shodě 
Tímto JAMARA e.K. prohlašuje, že model‚ „Atlantique, No. 
040250“ odpovídá daným směrnicím EHS (obzvláště pak dále
uvedeným) a série je zkonstruována odpovídajícím způsobem.

Příslušné směrnice ES:
-  (R&TTE) Rádiová zařízení (FTEG) 1999/5/ES

-  (WEEE) Elektrická a elektronická zařízení 2002/96/ES

-  (RoHS) Omezení použití určitých nebezpečných látek v
 elektrických a elektronických přístrojích 2011/65/EU,
 2002/95/ES

-  Bezpečnost hraček 2009/48/ES, 88/378/ES

Pokud máte dotazy týkající se shody, obraťte se prosím na naše 
servisní centrum:
Jamara e.K. | Erich Natterer
Am Lauerbühl 5 | D-88317 Aichstetten
Tel. +49 (0) 7565/9412-0 | Fax +49 (0) 7565/9412-23
www.jamara.com | info@jamara.com

Servisní centrum v ČR:
Ladislav Žák
Zbizuby 51
285 04 Uhlířské Janovice
Tel. .: 00420728883883
Email: l.zak@jamara.com

Další informace lze také nalézt na adrese:
www.neuershop.jamara.com/Conformity
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Telekomunikační řád
Dbejte telekomunikačního řádu v zemi, v níž chcete model
používat! V případě dotazů se obraťte na náš servis či přímo na
odborného prodejce.

Upozorňujeme, že zodpovědnost za řádné užívání radiového
dálkového ovladače nese uživatel. Dbejte prosím o
dodržování právního statutu ve Vaší zemi!

Pokyny k likvidaci
Postarejte se, prosím, o vhodnou odbornou likvidaci
baterií a/nebo akumulátorů shodně se zákonnými
předpisy. Vhazujte pouze vybité baterie do sběrných
nádob u prodejce nebo v rámci komunálního odpadu.
(Baterie jsou zpravidla vybité, pokud model již nelé-
tá.)

Postarejte se, prosím, o vhodnou odbornou likvidaci
elektronických součástí shodně se zákonnými
předpisy (dálkové ovládání, nabíječka a model
atd.). Vhazujte je pouze do k tomuto účelu určených
sběrných boxů v rámci komunálního odpadu.

Bezpečnostní pokyny – DŮLEŽITÉ – prosím uschovejte

Určeno pro děti od 8 let.

VAROVÁNÍ!   Nevhodné pro děti do 3 let. 
   Nebezpečí udušení!
   Obsahuje malé části.

VAROVÁNÍ!
•  Děti směji používat hračku pouze pod dozorem dospělé osoby.
•  Odstraňte obal a vyjměte návod k použití. Pročtěte si prosím 
 důkladně návod k použití před uvedením modelu do provozu!
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Bezpečnostní pokyny k provozu
•  Tento přístroj není určen k tomu, aby jej užívali osoby s 
 omezenými fyzickými, smyslovými či duševními schopnostmi 
 (včetně dětí) a nedostatečnými zkušenostmi a/nebo znalostmi, 
 pokud nejsou pod dozorem příslušné osoby, která dbá o jejich 
 bezpečnost a sdělí instrukce, jak přístroj používat.
•  Model neponechávejte dětem, které jsou příliš malé na to, aby 
 jej používaly (viz: informace o věku dítěte).
•  Používejte pouze v mělké vodě.
•  Ruce, vlasy, volný oděv a předměty uchovejte v bezpečné 
 vzdálenosti od rotujících částí.
•  Nikdy by se nemělo nic dostat do kontaktu s rotory.
•  Ujistěte se, že elektronické součástky nejsou vlhké, mohou být
 poškozeny.
•  Tento model by neměl být v silné proudy, vlny a špatného 
 počasí (déšť, vítr).

Obecné bezpečnostní pokyny
•  S bezpečnostní funkce! Vrtule s otáčet pouze ve vodě.
•  Pozor: Nebezpečí úrazu! Udržujte bezpečnou vzdálenost.
•  Pozor na ostré části! Nebezpečí zranění.
•  Používejte pouze přiložené části či příslušenství.
•  Za provozu byste se modelu neměli dotýkat nebo ho držet,
 hrozí nebezpečí zranění.
• Elektronické části Vašeho modelu jsou vysoce citlivé, 
 nevystavujte je tedy vysokým teplotám či vlhkosti! Může dojít k
 nebezpečí zkratu!

•  Nevkládejte model či dálkový ovladač do vody. Pokud by došlo
 k znečištění modelu, čistěte jej opatrně štětcem! Nepoužívejte 
 v žádném případě vodu či čistící přípravky obsahující ředidla!
•  Pravidelně kontrolujte model, dálkový ovladač a kabelnapájení
 kvůli možnému poškození. Pokud by nějaká část byla 
 poškozena, nesmí se model ani příslušenství používat, dokud
 závada nebude odstraněna.

Důležité informace pro použití baterie
•  Dbejte údajů, jak baterii vyjímat a nasazovat.
•  Nenabíjitelné baterie znovu nenabíjejte!
•  Nabíjitelné baterie před nabíjením vyjměte z modelu!
•  Nabíjitelné baterie nabíjejte pouze za dozoru dospělé osoby!
•  Nestejné typy baterií či nové a použité baterie nesmí být 
 používány společně!
•  Vložte baterie se správnou polaritou!
•  Vybité baterie vyjměte z přístroje!
•  Svorky nesmí být zkratovány!
•  Vyvarujte se zkratů! V krajním případě by mohly způsobit  
 požár, v každém případě však zkracují životnost baterie.
•  Udržujte baterie z dosahu dětí!

Obsah balen
• Model 
• Vysílač FM
• Náhradní lodní šrouby
• Stojan
• Návod k obsluze
 

Doporučené příslušenství: 
•  Pro vysílač
 1 x 9V baterie
 Obj. číslo 14 0004
•  Model:
 3 x AA1,5 V baterie
 Obj. číslo 14 0095 (ks. 4)

Funkce
•  dopředu/zpět
•  vlevo/vpravo

Výbava
•  Bomba olova pro stabilizaci 
 polohy 
•  2 silné motory

Vložení baterie do vysílače
1. Otevřete kryt dole na dálkovém 
 ovládání.  

2. Vložte 9 V baterii doprostoru pod 
 krytem. Zavřete kryt

3. Přišroubujte anténu nahoru k 
 dálkovému ovládání.

Technická údaje
Rozměry: ~ 380 x 85 x 530 mm 

Váha ~ 471,8 mm

Údaje bez záruky. Omyly a technické změny vyhrazeny.

Vložení baterií do modelu
Vyšroubujte pojistný šroub a sejměte kryt 
baterií.Vložte baterie 3 x AA, dbejte na 
správnou polaritu. Nasaďte kryt baterií a
zajistěte šroubkem.



All rights reserved.
Copyright JAMARA e.K. 2012
Copying or reproduction in whole or part,
only with the expressed permission of JAMARA e.K.

JAMARA e.K.
Erich Natterer
Am Lauerbühl 5 - DE-88317 Aichstetten
Tel. +49 (0) 75 65/94 12-0 - Fax +49 (0) 75 65/94 12-23

info@jamara.com     www.jamara.com

Řízení modelu:
1. Zapněte spínač na modelu 2. Levými tlačítky dáváte pokyn vpřed 3. Pravými tlačítky zatáčíte vlevo a vpravo.

Opatření k zajištění ochrany
Nesahejte na lodní šrouby, dejte pozor 
na zamotání vlasů či šatů do pohyblivých 
částí !

Po jízdě odstraňte vodu z trupu, postavte 
loď kolmo a nechte vykapat !

BEZPEČNOSTNÍ POJISTKA: 
Model funguje pouze ve vodě, musí dojít 
ke spojení hřídelí pod vodní hladinou:


