
РЪКОВОДСТВО ЗА РАБОТА 
С ЛОДКА ЗА ПОДХРАНВАНЕ 
С ДИСТАНЦИОННО 
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Моля, прочетете внимателно това ръководство и следвайте инструкциите на ръководството. 

Надяваме се този продукт да ви достави удоволствие и да спомогне за успешния ви 

риболов. 

Някои функции ще бъдат модифицирани при внедряване на по-новите версии, но 

ръководството за работа ще остане актуално. Моля приемете нашите извинения за 

възможните несъответствия. 

1. Обобщение 
 

A) Основни функции на лодката за подхранване 
 

1) Вградена антена на дистанионното управление. 
 

2) 2.4GHZ напълно дигитално двуканално дистанционно управление. 
 

3) Дистанционното управлине с вграден LCD дисплей може да показва статуса на 

лодката и системите на лодката. 

 
4) Пускане на стръвта/захранката с помощта на дистанционното управление. 

 
5) Включване/изключване на светлините на лодката чрез дистанционното 

управление. 

 
6) Лодката може автоматично да се завръща в отправната си точка, в случай на изтощаване 

на батерията на дистанционното управление или отслабване/прекъсване на 

комуникационния сигнал. 

 

7) Оборудвана с GPS система, позволяваща настройка и запаметяване на 31 различни GPS 

локации/координати, показване на текущата локация и определяне на желаната 

географската ширина и дължина в реално време. 

8) Информацията за контурите на речното корито, температурата на водата, дълбочината на 

водата и данни за наличие на риби, ще бъде показвана чрез интегрираната fish finder 

система. 

9) Ръчно плаване – лодката може да се движи чрез джойстика; 

10) Лодката може да се управлява автоматично, посредством интегрирания в лодката и 

дистанционното управление дигиталин/цифров компас. 

11) Лодката ще извърши самотестване (self-check). Когато открие някакъв проблем, 

дистанционното управление ще покаже икона-символ, обозначаваща проблемния елемент 

(компасът на лодката и дистанционното управление, GPS, fish finder) и иконата ще изчезне 

след отстраняване на проблема. 

12) Air upgrade – свалете софтуера ъпгрейд APP на компютъра, свържете дистанционното 

управление към компютъра с USB кабел, натиснете бутоните за вклюване на лодката и 

дистанционното управление, софтуерът на лодката и на дистанционното ще се обновят. 



B) Типове лодки и конфигурации: 
 

Налични са 4 конфигурации на лодка: A, B, C и D, като всички са оборудвани с интерфейси за 

ъпгрейд на продукта: 
 

Type E-compass GPS Navigation Fish Finder 

A *   

B * *  

C *  * 

D * * * 

 

2.  GPS сателитна навигация (GPS Satellite Navigation) 

A) GPS функции: 

* Налични са икони, които показват посоката, позицията и разстоянието от 

дестинационните точки. 

 

* Може да зададете и запаметите 31 различни GPS локации (“HOME” е отправната точка, а 

1-30 са дестинационните точки (точки за пристигане). 
 

* Лодката може да плава автоматично между зададените локации, използвайки GPS 

системата. Лодката се завръща автоматично в случай на изтощение на батерията на 

дистанционното управление или отслабване/прекъсване на сигнала за комуникация 

(Трябва първоначално да зададете “HOME” като отправна точка. Препоръчително е “HOME” 

да бъде най-близката точка до оператора на лодката). 
 

* Изчисляване и показване на разстоянието по права линия между отправната точка и 

крайната точка на плаване. 
 

* Светлините в предната и задната част на лодктата започват да примигват и 

дистанционното управление започва да генерира звукови тонове, когато лодката достигне в 

крайната точка на плаване. 

 

B) Инструкции за работа с GPS: 

* Натиснете бутон “Operation interface switching”, за да отворите GPS интерфейса, може да 

изберете между 31 позиции за GPS локация (с “HOME” се отбелязва отправната точка, а 

числата 1 – 31  отбелязват отделните дестинационни точки). 

 

* Преди да започнете работа изчакайте 3 минути докато числото достигне до 5. 

 

* Натиснете бутон “-/+”, за да размърдате курсора, после натиснете бутон “SET”, за да 



отбележите избраните числа като GPS локации. Ако желаете да премахнете GPS локацията 

от избраното число, натиснете и задръжде бутон “SET” за 3 секунди.  

 

* Натиснете бутона “GO” , за да задвижите лодката с помощта на GPS навигация. Ако 

лодката плава в GPS режим, може да натиснете този бутон отново ако искате да отмените 

GPS режима на плаване.  

 

* Натиснете бутон “ESC” или бутон “Operation interface switching”, за да излезнете 

от GPS интерфейса.  

 

3.  Fish Finder 

A)  Основни функции: 
 

* Установяване на контура на речното дъно, температурата на водата, дълбочината на 
водата и наличието на риба в реално време. 
 

* Оборудвана с подводен автоматичен превключвател на захранването, бутонът за 
захранване ще се включи, когато лодката се постави във водата. 

 
* Оборудвана с лампа, която привлиза рибата през нощта. 

 

* Засечената дълбочина на водата се показва в 4 дълбочинни диапазона: 2-5 метра, 

5-15 метра, 15-20 метра и 20-30 метра. 
 

* Символите рибка се показват като: големи, средни и малки. 
 

* Чувствителността на засичане на риба се задава под форма на 3 нива: C1/C2/C3 от ниска 
към висока. 

 

* Показване на действителния контур на речното корито. 
 
* Предупредителен звук при откриване на риба: при появата на риба във водата 

дистанционното управление ще издаде предупредителен сигнал. 
 

B)  Проверка на работния статус на фишфайндера (Fish Finder): 
 

* Фишфайндерът функционира добре, ако водната температура показва текущата 

температура на средата. 
 

* Поставете сондата (на дъното на лодката) на 60 см. отстояние от земята, при което ако 

дистанционното управление показва разстояние от 3 метра и има ясно очертана линия, това 

означава, че фишфайндерът работи изправно. 

Забележки: 
 

* Фишфайндерът може да работи само във водата и ще допуска грешки, ако се използва на 

сушата. След като бъде поставен обратно във водата, той ще възстанови нормалната си 



работа. 
 

* Фишфайндерът работи само във вода с дълбочина над 2 метра. 
 

4.  Зарядно устройство (Charger) 

Зарядното устройство притежава LED индикатори. Червената светлина показва, че 

батерията се зарежда в момента и след като процесът на зареждане приключи, червената 

светлина ще стане зелена, което означава, че батерията е напълно заредена. 
 

A) Зарядното устройство на лодката: 
 

Извадете батериите от лодката или отстранете капачето на отсека за батериите, свържете 

адаптора с батериите и зарядното устройство, след което свържете зарядното устройство 

към източника на захранване. 

 

B) Зарядното устройство на дистанционното управление: 
 

Поставете адаптора за зареждане на зарядното устройство в зареждащия USB интерфейс на 

дистанционно управление и свържете другия край със захранването. 

 

5.  Мерки за безопасност и забележки 

 

* Антената е проводник за електромагнитни вълни и мълнии и много лесно ще привлече 

гръмотевици, поради което молим, не използвайте лодката за подхранване при бурни 

атмосферни условия. 
 

* Опасно е да използвате дистанционното управление в области, където се използват 

експлозиви. Моля, избягвайте използването на лодката на тези места. 

*Тъй като електронният компас се влияе лесно от външната среда, моля, избягвайте да го 

използвате под кабели с високо напрежение, както и във всички области, заобиколени от 

силно магнитно поле, или в райони на рудодобив и минна дейност. 
 

* Ъгълът между антената на дистанционното управление и земята трябва да бъде по-голям 

от 45 градуса. Моля, уверете се, че антената на дистанционно управление се поддържа във 

високо положение, за да се осигури максимален сигнал между лодката и дистанционно 

управление. 
 

*НЕ СЕ ОПИТВАЙТЕ сами да разглобявате лодката или дистанционно управление по някаква 

причина. За всеки необходим ремонт, моля, свържете се с вашия доставчик, за да 

организирате оторизиран ремонт. Компанията производител няма да носи отговорност за 

загубата, причинена от неоторизирани ремонти. 

 
*Моля, уверете се, че електромагнитния (соленоид) превключвател на контейнера за 

освобождаване на захранка е чист и моля, почистете пясъците, калта или всякакви други 



отлагания върху превключвателя и металните части, така че да поддържате превключвателя 

функционален. 

6.  Функционални спецификации на лодка за подхранване Baitboat 

Модел лодка 001 003 

Performance D D 

Размер на корпуса 63.5*43.5*24 cm 75*47*28 cm 

Тип корпус Catamaran Trimaran 

Брой контейнери за 

пренос на захранка 
2 2 

Брой куки 2 2 

Капацитет на контейнера 

за пренос на захранка 
2 kg 4 kg 

Вътрешна антена ◎ ◎ 

Обхват на дистанционното 

управление 
500 m 500 m 

Радиус на завъртане 0.5 m 0.5 m 

Честота 2.4 GHZ 2.4 GHZ 

Скорост на плаване 60 m/min 60 m/min 

Самооценка за 

неизправност 
◎ ◎ 

Air upgrade ◎ ◎ 

Освобождаване на 

подхранката/куката от 

дистанционното 

управление 

◎ ◎ 

Ръчно/Автоматично 

плаване 
◎ ◎ 

Осветление на лодката ◎ ◎ 



Лампи в предната и 

задната част на лодката 
◎ ◎ 

При включване на  

захранването на лодката 
Светлините 
примигват 

Светлините 
примигват 

При отваряне на 

контейнера за 

подхранка/освобождаване 

на куката 

Светлините 
примигват и има звуков сигнал 
на дистанционното управление 

 

Светлините 
примигват и има звуков сигнал на 

дистанционното управление 
 

GPS   

Точност при GPS 

позициониране 
< 3 m < 3 m 

Необходимо време за 

улавяне на сателит 
1-2 min 1-2 min 

Измерване на разстояние 0-900 m 0-900 m 

Брой запаметявани локации 31 31 

Автоматично връщане на 

лодката в отправна точка 

при прекъсване на 

комуникационния сигнал 

◎ ◎ 

GPS автоматично плаване ◎ ◎ 

Fish finder   

Превключвател за подводно 
захранване 

◎ ◎ 

Предупредителен сигнал при 
откриване на риба 

◎ ◎ 

Текуща 
дълбочина/температура на 

водата 
◎ ◎ 

Контур на дъното ◎ ◎ 

Дълбочинен обхват на водата 2-30 m 2-30 m 



Чувствителност C1,C2,C3 C1,C2,C3 

Издръжливост на батерията 
на лодката 

  

Lead-acid Battery(12V/10AH) 
 

Оловно-кисела батерия 
1-1.5 часа 1-1.5 часа 

Lithium Battery(11.1V/10AH) 1-1.5 часа 1-1.5 часа 

Lithium Battery(11.1V/20AH) 2-3 часа 2-3 часа 

 

7.  Стандартна конфигурация и пакетажен лист на продукта 

NO. Наименовние Спецификация Количество 

1 Лодка 001, 003 1 

2 Дистанционно управление  1 

3 
Зарядно устройство за 
батерията на лодката 

12V/2AH (Зарядно устройство за оловно-
кисела батерия） 

или 
13.5V/3AH(Зарядно устройство за литиева 

батерия） 

1 

4 
Зарядно устройство за 

дистанционно управление 
5V/0.5AH 1 

5 Адаптор  1 

6 

Батерии/акумулатори за 
лодка 

(оловно-кисела или литиева 
батерия) 

12V/5AH (Boat lead-acid battery) или 
11.1V/5AH (Boat lithium battery) или 

11.1V/10AH (Boat lithium battery) 
2 

 

 

 

 

 

 

 



Ръководство за работа с дистанционно управление на лодка 

Дистанционното управление е разработено от нашата компания и е с независими права на 

интелектуална собственост. То притежава LCD дисплей, на който се показва 

работния статус и статуса на плаване на лодката и може да се задава автоматично 

плаване и плаване с GPS 

навигация. 

 

1. Име и функции на бутоните на дистанционното управление 
 

 

No Наименование на бутоните Функции 

1 

Бутон за включване/ 
изключване на захранването 
(бутон за потвърждаване на 
избран елемент от менюто) 

1. Натиснете и задръжте бутона в продължение на 3 

секунди, за да се включи/изключи дистанционното 

управление. 

2. Натиснете бутона, за да потвърдите 

елементи/опции от менюто. 

2/3 
Бутон меню ▲ 

Бутон меню ▼ 

 

Влизане в главното меню и избор на менюто, 
преместване на курсора нагоре/надолу и избор на 

опции. 

4 
Бутон за подсветка на LCD 
дисплея 

Натиснете бутона за включване/изключване на 
подсветката на екрана на дистанционното 

управление. Когато подсветката е включена можете 

да натиснете и да задържите бутона за известно 

време, за да настроите яркостта LCD екрана. 



5 Бутон аларма 

Ще бъде активирана звукова аларма в случай на слаби 
сигнали или ниско напрежение/заряд на 
батерията/достигане на GPS дестинация. 
Когато алармата издава звуков тон, натиснете бутона, 

за да изключите звука. 

6 
Бутон Operation interface 
switching button 

Натиснете този бутон, за да преминете от основен 
интерфейс в GPS интерфес. 

7 
Бутон за автоматично 
плаване (AUTO) 

Натиснете бутона, за да включите/изключите команда за 
автоматично плаване на лодката. Докато лодката плава 
може да използвате джойстика, за да коригирате 
посоката. 

8 
Бутон за осветление на 
лодката 

Бутон за управление на светлините на лодката. 

9 
Бутон за освобождаване на 
куката 

Освобождава куката на лодката, и неговото работно 
състояние е обозначено с икона-символ. 

10 
Бутон за отваряне на 
контейнера за подхранка 

Отваря вратичката на контейнера за подхранка. Ако 
иконата на екрана смени цвета си от черен на бял и се 
чуе предупредителен сигнал, това означава, че 
контейнерът е отворен. 

11 Бутон “SET” 
При интерфейс GPS, натиснете този бутон, за да 
настроите или отмените GPS точките за дестинация. 

12 Бутон “ESC” 
При GPS интерфейс, натиснете този бутон, за да излезете 
от GPS интерфейс.  

13/14 Курсор (-/+) 
Натиснете този бутон, за да преместите курсора на 
лявата или на дясната страна, за да изберете GPS 
точките.  

15 
Бутон за 
включване/изключване на 
GPS режим 

Натиснете този бутон и лодката ще започне да плава в 
режим GPS. При повторно натискане на бутона се излиза 
от режим GPS. 

 

 

 

 

 



2. Основен интерфейс 

 
 

3. GPS интерфейс 
 

 



4. Меню 
 

 
Описание на иконите и тяхното значение 

Номер Описание на иконата 

1 Дълбочина на водата 

2 Температура на водата 

3 Номер на GPS 

4 Информация за риба 

5 Информация за речното дъно 

6 Настойки на GPS 
7 Текуща географска ширина и дължина на лодката 

8 Географска ширина и дължина на целевата точка 

9 Статус на лодката (STOP/MANUAL/AUTO/GPS) 

10 Разстоянието между лодката и отправна точка HOME 

11 Разстоянието между лодката и целевата дестинация/точка 

12 Индикация за статуса на лодката 
13 Положението на лодката спрямо дистанционното управление 

14 Сериен номер и версия на дистанционното управление 

15 Сериен номер и версия на лодката 

 
 



Operation interface switching: 

1. Натиснете бутон “Operation interface switching” за да превключите между основен 
интерфейс и GPS интерфейс. 

2. Натиснете бутон (▲/▼), за да влезнете в менюто за интерфейс и изберете „EXIT”, за да 
излезнете. 

 

5. Работа с интерфейса на менюто 
 
Натиснете бутон (▲/▼),за да влезете в менюто и да изберете опциите. Когато бъде избрана 
дадена опция, натиснете бутона за включване power, за да зададете опциите на 
подменюто. 

1 

CALIBRATE BOAT COMPASS (калибриране на компаса на дистанционното 
управление): Изберете това меню и натиснете бутона за включване (power button), 

за да отворите интерфейса за калибриране на компаса. Натиснете бутона за 
включване отново, лодката ще започне да се калибрира чрез автоматично въртене 
във водата. При завършване на процеса на калибриране, RC екранът ще излезне от 

интерфейса за калибриране автоматично. 
 

 
2 CALIBRATE RC COMPASS (калибриране на компаса на дистанционното управление): 

Изберете това меню и натиснете бутона за включване (power button), за да отворите 
интерфейса за калибриране на дистанционното управление. Натиснете бутона за 

включване отново, завъртете дистанционното управление на 360 градуса и местете 
дистанционното управление нагоре и надолу, за да калибрирате RC компаса. При 
завършване на процеса на калибриране, RC екранът ще излезне от интерфейса за 

калибриране автоматично. 
 

3 BOAT BATTERY (батерия на лодката): Изберете това меню и натиснете бутона за 
включване (power button), за да отворите интерфейса за батерията на лодката. 

Натиснете ▲/▼, за да изберете типа батерия, а след това натиснете бутона за 
включване, за да потвърдите избора си. 

 
 

4 PAIRING MODE (режим на свързване): Включете лодката, изберете това меню и 
натиснете бутона за включване (power button), за да влезнете в менюта за избор на 

връзка. Натиснете бутоните  ▲ или ▼, за да изберете връзката (канала), после 
натиснете бутона за включване, за да потвърдите избора си, лодката ще започне да 
се синхронизира с дистанционното управление. Уверете се, че лодката е включена 
по време на свързването. По време на процеса на свързване светлината на лодката 

ще примигва. При приключване на свързването (успешно или неуспешно), 
интерфейсът ще остана за 5 секунди и после ще се смени на главния интерфейс.  

5 EXIT: Изберете това меню, после натиснете бутона за включване (power button), за 
да излезнете от интерфейса на менюто. 

 
 
 
 
 



6. Функции и параметри на дистанционното управление Remote 
Control Handset 
 

Функция Конфигурация 
Вътрешна антена  

Време за работа с дистанционното 
управление 

20 часа 

Мониторинг в реално време на грешки на 
лодката 

◎ 

Air Upgrade ◎ 

Самопроверка  

MANU Sailing/AUTO Sailing 
 

(ръчно плаване/автоматично плаване) 

◎ 

Индикация за сигнал ◎ 

Статус на батериите на лодката и 
дистанционното управление 

◎ 

Показване на посоката на плаване на лодката ◎ 

Показване на действителното време на 
плаване на лодката 

◎ 

Индикация за отваряне на контейнер за 
подхранка / освобождаване на кука 

◎ 

Светлинна индикация на бутоните на 
дистанционното управление 

◎ 

Подсветка на LCD екрана ◎ 
Аларма/звуков сигнал  

Звукова аларма за слаб сигнал ◎ 

Звукова аларма за изтощена батерия ◎ 

Звукова индикация за отворен контейнер за 
подхранка и освободена кука 

◎ 

Звукова индикация за пристигане на лодката 
в крайната точка от навигацията 

◎ 

GPS навигация  

Индикация за GPS сигнал ◎ 

Задаване на локацията ◎ 

Измерване на разстоянието ◎ 

GPS автоматично плаване ◎ 

Запаметяване на GPS локации 19 

Fish Finder параметри  

Контур на речното корито ◎ 

Температура на водата/Дълбочина на водата ◎ 

Обхват на дълбочина на водата 2-30 метра /4 диапазона 

Лампа за привличане на рибата ◎ 

Дълбочината на водата на рибата ◎ 

Индикация за размер на рибите Символ рибка голяма (Big), средна 
(Medium), малка (Small) 

 

 


