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Šerimo Laivelio GPS savininko vadovas 
Prašome atidžiai perskaityti šį vadovą ir vadovautis instrukcijomis. Tikimės šito 
produktas suteiks jums daug malonumo. 
Kai kurios funkcijos bus pakoreguotos atnaujinus, tačiau naudotojo vadovas – 
visada būk teisus. Atsiprašome už nepatogumus. 
1. Santrauka: 
A) Pagrindinės „Baitboat“ funkcijos 
1) 4,33 MHz visiškai skaitmeninis dvipusis dvipusis belaidis nuotolinio valdymo pultas 
2) Nuotolinio valdymo pultas su LCD ekranu gali rodyti valties ir valties sistemų būseną 
3) „The Boat“ yra važiavimas, kuris automatiškai integruoja skaitmeninius kompasus į valtį ir 
naudotas nuotolinio valdymo pultelis 
4) Įrengta GPS sistema. ir jūs galite tai padaryti ir išsaugoti 9 skirtingas GPS vietas ir 
automatiškai nuvažiuoti į šias vietas per integruotą CiPS navigacijos sistemą 
5) Informacija apie dugno kontūrus, vandens temperatūrą, vandens gylį ir informaciją apie žuvį 
rodomi per integruotą žuvų ieškiklio sistemą 
6) Barometras gali rodyti oro slėgį realiu laiku 
7) Nutrūkus elektros tiekimui, valtis gali automatiškai grįžti į išvykimo vietą 
nuotolinio valdymo pulto baterija tuščia arba įvyko ryšio klaida 
8) Laivas atlieka savitikrą. Kai aptinkamos problemos, piktograma 
pasirodo su problema (valties kompasas ir nuotolinio valdymo pultas, GPS, žuvų ieškiklis) ir 
problemos piktograma išnyks, kai problema bus išspręsta. 
Kai aptiks tam tikras problemas, nuotolinio valdymo pultas parodys piktogramą 
probleminis elementas, susietas su valtimi ir nuotolinio valdymo pultu, o piktograma išnyksta, kai 
problema išspręsta 
B) Masalo tipai ir konfigūracijos: 
Yra keturios valčių konfigūracijos: A, B, C ir D, kurios visos turi sąsajas 
produkto atnaujinimas: 

Type E-compass GPS Navigatie Fish Finder 



RYH-001A *   

RYH-001B * *  

RYH-001C * *  

RYH-001D * * * 

C) Valdymo modeliai: 
- MANU (rankinis plaukimas valtimi) Valdykite valtį vairasvirte (pirmyn, atgal, kairėn, dešinėn, sustojimas) 
- AUTO (automatinis plaukimas valtimi) Elektroninis kompasas užfiksuoja kryptį ir leidžia valtis 
automatinis buriavimas. 
- GPS (GPS navigacinis laivas) Laivas automatiškai plauks per išankstinį 
nustatyti vietas. 
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2. GPS palydovinė navigacija 
A. GPS funkcijos: 
• Galite nustatyti ir išsaugoti 9 skirtingus GPS adresus (įskaitant 1 išvykimo tašką ir 8 
paskirties vietos) 
• Laivas gali naviguoti automatiškai, naudodamas GPS sistemą, tarp išankstinių nustatymų 
GPS taškai 
• Automatiškai grįžta, jei sugenda nuotolinio valdymo pulto baterija arba a 
ryšio nutraukimas tarp valties ir nuotolinio valdymo pulto. ATKREIPKITE DĖMESĮ, tai TIK 
kai nustatytas GPS 
• Apskaičiuotas ir nurodytas atstumas tiesia linija tarp pradžios taško ir 
pasirinktas GPS taškas 
• Laivo priekiniai ir galiniai žibintai mirksės ir nuotolinio valdymo pultas ims veikti 
garsiniai tonai, kai laivas pasiekia tikslą 
3. Žuvies ieškiklis 
A. Pagrindinės savybės: 
• Aptinka esamą vandens temperatūrą 
• Aptinka esamą vandens gylį daugiausiai 30 metrų 
• Vandens gylio aptikimas skirstomas į 4 lygius: 2-5 metrų, 5-15 metrų, 15-20 metrų ir 
20-30 metrų 
• Gali būti rodomos žuvies piktogramos: didelės, vidutinės ir mažos 
• Šių žuvų piktogramų jautrumą galima nustatyti trimis lygiais: C1 / C2 / C3 nuo žemo iki 
aukštas 



• Nurodo tikrus dugno kontūrus 
B. Patikrinkite žuvų ieškiklio veikimą: 
• Žuvies ieškiklis veiks tinkamai, jei nuotolinio valdymo pulto ekrane rodoma temperatūra 
esama aplinkos temperatūra 
• Laikykite valties dugną 60 cm aukštyje virš žemės, jei 
nuotolinio valdymo pultas rodo 3 metrų atstumą ir yra paryškinta linija, tai reiškia 
žuvies ieškiklis veikia tinkamai 
Komentarai: 
• Žuvies ieškiklis gali dirbti tik vandenyje, o jei ne vandenyje, jis padarys klaidų 
yra naudojamas. 
• Žuvies ieškiklis veikia tik gilesniame nei 3 metrai vandenyje. 
4. Barometras 
Svarbios savybės: 
• Aptinka esamą atmosferos slėgį 
• Aptinka, ar atmosfera tampa aukštesnė ar žemesnė. 
• Piktograma rodo atmosferos slėgio diapazoną praeityje ir vid 
kitas 6 valandas 
• Piktograma rodo atmosferos slėgį, tinkamą žvejybai 
5. Įkroviklis 
Įkroviklis turi LED indikatorių. Raudona lemputė rodo, kad vyksta įkrovimas, jei 
įkrovimas baigtas, raudona lemputė užsidegs žaliai. Įkrovimas trunka apie 10 valandų. 
A) Laivo akumuliatoriaus įkroviklis. 
Išimkite akumuliatorius iš valties korpuso arba nuimkite akumuliatoriaus dangtelius, prijunkite specialų laidą 
tiek baterijas, tiek įkroviklį ir įkiškite jį į elektros lizdą. 
• Įkroviklis turi vienu metu įkrauti dvi valties baterijas ir negali būti naudojamas 
įkrauti vieną bateriją! 
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• Pastaba: jei naudojate ličio jonų baterijas, nedarykite to su švino rūgšties akumuliatorių įkrovikliu ir 
visada už valties 
• Švino akumuliatoriaus įkroviklį galite naudoti mūsų specialioms liFePO4 baterijoms. Tačiau yra 
Čia geriau naudoti specialų LiFeP04 įkroviklį 
• Visada įkraukite specialiu dvieju kabeliu 
• Įkraukite baterijas kiekvieną kartą po naudojimo. Jei to nepadarysite, galite sugadinti baterijas 



atsiranda ir sumažės baterijų talpa. Dėl šios priežasties plaukimo laikas ir 
sumažinti plaukimo atstumą 
• Atkreipkite dėmesį, kad baterijos, kurių įtampa mažesnė nei 5 voltai, sugedo 
• Įkrovimo metu atidarykite abi akumuliatoriaus dureles, kad išvengtumėte kondensato. Daryk tai 
net išplaukus 
• Kai valtis nenaudojama, baterijas reikia įkrauti kas 2 mėnesius. TU 
Tam taip pat galite naudoti techninės priežiūros įkroviklį. Po naudojimo visada ištraukite kištukus 
nuo elektros tinklo 
• Nelaikykite baterijų tiesioginiuose saulės spinduliuose arba šalia atviros liepsnos! 
• Visada laikykite baterijas vaikams nepasiekiamoje vietoje 
• Išimkite baterijas iš valties, jei dėl kokių nors priežasčių juos siunčiate 
jūsų tiekėjas. Siųskite kartu, nes daug gedimų kyla tiesiogiai dėl akumuliatoriaus 
būti 
• Baterijoms garantija neteikiama 
B) Nuotolinio valdymo pulto įkroviklis: 
Įkiškite įkrovimo kištuką į nuotolinio valdymo pulto USB jungtį. ir įdėkite įkroviklį į 
rozetė 
6. Saugos priemonės ir įspėjimai 
• Antena yra elektromagnetinių bangų ir žaibo laidininkas 
lengvai pritraukia žaibus, todėl nenaudokite laivelio perkūnijos metu 
• Pavojinga naudoti nuotolinio valdymo pultą vietose, kur naudojami sprogmenys 
naudotas. Prašome nesinaudoti laivu šiose vietose 
• Kadangi elektroninį kompasą gali lengvai paveikti išorinis 
aplinką, nenaudokite jo po aukštos įtampos elektros linijomis, vietose, kuriose yra a 
stiprus magnetinis laukas arba kasybos srityse 
• Kampas tarp nuotolinio valdymo pulto antenos ir žemės turi būti didesnis nei 45 
laipsnių. Įsitikinkite, kad nuotolinio valdymo pultas laikomas aukštesnėje padėtyje nei 
kur yra valtis, kad būtų užtikrintas maksimalus signalas tarp valties ir 
nuotolinio valdymo pultas 
• NIEKADA nemėginkite patys išardyti valties ar nuotolinio valdymo pulto. TAI NETEKS TURI 
JŪSŲ GARANTIJA! Dėl bet kokio remonto kreipkitės į savo tiekėją 
surengti autorizuotą remontą. Įmonė neatsako už žalą 
atsirado dėl neteisėto išmontavimo 



• Laivo siuntimas visada yra jūsų pačių rizika ir visada turi būti atliekamas su priedais 
nutikti 
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RYH-A išmaniojo nuotolinio valdymo pulto vartotojo vadovas 
Nuotolinio valdymo pultą sukūrė mūsų įmonė ir turi nepriklausomą intelektualą 
nuosavybės teisės. Jame yra LCD ekranas, kuriame rodomas laivo plaukimas ir veikimas 
veikimo metu ir gali realizuoti automatinį plaukimą ir plaukimą valtimi pagal GPS navigaciją. 
 
 



 
 
1. Nuotolinio valdymo pulto mygtukų pavadinimas ir funkcijos. 

Nr. Mygtukų pavadinimas Funkcijos 

1 Joystick 

Valdo valtį, kad pakeistų kryptis 
atnešti 
(pirmyn/atgal/kairėn/dešinėn/sus
tabdyti) 



2 Kabliuko atleidimo mygtukas 
Atleidžia kabliuką nuo valties, 
pažymėtą a 
piktogramą 

3 Dangtelio atleidimo mygtukas 
Atidaro jauko vožtuvus, 
pažymėtus piktograma 

4 Demo 
Rodo valties ir Fishfinder 
modeliavimo būseną 

5 
Automatinis valties mygtukas 
(AUTO) 

Ar valtis automatiškai nukreips ta 
kryptimi, kurią nukreipia laivas 
valdomas taip, kaip nurodė 
elektros 
kompasas 

6 Laivo apšvietimas 
Valdo žibintus priekyje ir gale 
valtis 

7 Įjungimo išjungimo jungiklis 

Taip pat yra meniu elemento 
patvirtinimo mygtukas. 1 
palaikykite mygtuką 3 
sekundžių, kad įjungtumėte 
nuotolinio valdymo pultą. 
Paspauskite mygtuką, kad 
patvirtintumėte pagrindinio 
meniu elementus, ir paspauskite 
smogti. 

8 Meniu mygtukas ˄ 
Įeikite į meniu ir pasirinkite 
meniu, perkelkite žymeklį į 
aukščiau ir pasirinkite parinktį 

9 Meniu mygtukas˅ 

Atidarykite pagrindinį meniu ir 
pasirinkite meniu, perkelkite 
žymeklį 
žemyn ir pasirinkite parinktį 

10 LCD foninio apšvietimo mygtukas 

Paspauskite mygtuką, kad 
įjungtumėte ragelio foninį 
apšvietimą 
įjungti arba išjungti 

11 Signalizacija pypsi 
Kai tarp valties ir ragelio yra 
silpnas signalas arba 



yra žema įtampa, ragelis tai 
parodys 
pypsėti. Tai galite išjungti 
naudodami šį mygtuką. 

12 Antena 
Signalo stiprumas rodomas 
ekrane 

13 USB įkrovimo sąsaja Įvestis įkrovimui 
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2. Nuotolinio valdymo pulto LCD ekrano rodymas 
 
 



 
 

Nr. Piktogramos pavadinimas Funkcijos 

1 Signalas 
Signalo tarp valties ir ragelio 
stiprumas 

2 Būsenos įkrovos kaupimas 

Nurodo, kiek energijos liko 
akumuliatoriuje. Kada 
Jei akumuliatoriuje yra per mažai 
energijos, valtis apie tai praneš 
žadintuvas įjungtas. 



3 Būsenos ragelio akumuliatorius 

Nurodo, kiek energijos liko 
akumuliatoriuje. Kada 
Jei akumuliatoriuje yra per mažai 
energijos, valtis apie tai praneš 
žadintuvas įjungtas. 

4 Laivo priekiniai ir galiniai žibintai 

Ekrane pasikeičia spalva 
piktograma rodo, ar lemputė įjungta, 
ar išjungta. Net kai masalas 
atleidžiamas arba atleidus kabliuką, 
mirksės lemputės ir 
yra garsinis signalas. 

5 Indikacija atidaryti masalo vožtuvus 

Kai masalo bako piktograma pasidaro 
balta, tai reiškia 
vožtuvo masalo vožtuvas atidarytas. 
Du kartus paspaudus mygtuką 
paspaudžiamas trečią kartą, kai 
piktograma paspaudžiama dar kartą 
juodas. 

6 Kablio atleidimo indikacija 

Kai kabliuko piktograma pasidaro 
balta, tai reiškia 
kabliukas atleidžiamas. Du kartus 
paspaudus mygtuką 
trečią kartą paspaudus piktograma 
vėl pasidaro juoda. 

7 Antraštės rodyklė Nurodo valties kryptį. Tai yra lanko 
kryptis 

8 Plaukimo laikas Nurodo tikrąjį laivo plaukimo laiką 

9 Valdymo modelis 

Ragelis rodo, ar laivas veikia rankiniu 
režimu (Manu), ar įjungtas 
valdomas automobilio kompasu 
(automobiliu) arba GPS. 
Kai pasirodys terminas (Demo), valtis 
gyvens savo gyvenimą 

10 Rodyti signalą Čia galite įjungti arba išjungti garsą 
Ekrano barometras   

echoloto ekranas   

11 Dabartinis vandens gylis Matuoja tikrąjį vandens gylį, kai valtis 
juda 

12 Temperatūra Ar dabartinė vandens temperatūra 



13 Vandens gylio diapazonas Ši funkcija automatiškai persijungs 
tarp diapazonų 

14 Žuvies indikacija 
Nurodykite žuvies dydį (didelę, 
vidutinę arba mažą). Čia yra 
matavo oro pūslę, o ne žuvies tipą. 

15 Žuvies gylis Nurodo gylį, kuriame yra žuvis 

16 Grunto  kontūras 
Suteikia įžvalgą apie vandens dugną, 
kuriame žvejojate 
yra 
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3. Meniu parinktys ir instrukcijos. 



 



 
A) Pasirinkite meniu: paspauskite meniu „˄“ arba meniu „˅“, kad įeitumėte į meniu ir pasirinktumėte parinktį 
Pasirinkimas. Pasirinkę parinktį, paspauskite įjungimo / išjungimo mygtuką, kad pamatytumėte submeniu parinktis. 
Kai nustatysite parinktis, paspauskite įjungimo / išjungimo mygtuką ir pasirodys pasirinktinės parinktys 
bus automatiškai išsaugotas ir grįšite į pagrindinį meniu. Kai būsite pasiruošę 
yra meniu, paspauskite mygtuką Išeiti, kad išeitumėte iš meniu. 
B) Meniu parinktys: 
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C) Parinktys meniu. 

Pagrindinio meniu parinktys Submeniu parinktys 

Sukalibruokite vairasvirtę 
(Pastaba: tai 
kalibravimas jau atliktas prieš 
pristatymą, yra 
nereikia perkalibruoti). 

1. Sukalibruokite vairasvirtės 
centrą. 
Jei tai sukalibruota, nedarykite 
purtyti. Jei tekstas 
(kalibravimas baigtas) 
rodomas, paspauskite 
įjungimo / išjungimo mygtuką, 
kad 
patvirtinti. 
2. maksimali vairasvirtės 
reikšmė 
sukalibruoti. Pakelkite ragelį 
aukštyn ir 
žemyn ir iš kairės į dešinę (taip 
yra 
purtyti), paspauskite 
įjungimo/išjungimo mygtuką, 
kad įjungtumėte 
kalibravimui patvirtinti. 

Kalibruokite pultelio kompasą 
Du kartus perkelkite ragelį 
pagal formą 
„8“ per orą, tada paspauskite 



įjungimo/išjungimo mygtukas, 
patvirtinantis kalibravimą. 

Kalibruoti valties kompasą 

Kalibruoti valties kompasą 1. 
Pakelkite valtį į atvirą vandenį, 
vadovaukitės 
instrukcijas, tada paspauskite 
maitinimo mygtuką, kad 
patvirtinti. 
2. Laivas automatiškai išsijungs 
atlikite kalibravimą ir valtis 
pradės veikti 
būti, kai kalibravimas bus 
baigtas. 
Pastaba: Kalibravimas 
sėkmingas, jei 
tame pačiame nuotolinio 
valdymo pulto rodyklė 
kryptis yra kaip valties 
pirmagalis. Jei tai 
jei ne, kalibravimas turi būti 
kartojamas 
atliekami. 

Temperatūros vienetas 
Pasirinkite C̊ ir patvirtinkite 
įjungimo / išjungimo mygtuku 

Atstumo vienetas 
Pasirinkite M (metrai) ir 
patvirtinkite įjungimo / 
išjungimo mygtukas 

Žuvies ieškiklis( Echolotas) 

Sureguliuokite jautrumą nuo 
mažo iki didelio 
pasirinkdami C1, C2 arba C3 ir 
patvirtinkite paspausdami 
įjungimo / išjungimo mygtuką 



LCD foninio apšvietimo ragelis 

1–4 lygiai, kur 1 yra 
tamsiausias ir 4 yra 
ryškiausias. Numatytasis 
nustatymas yra 3 ir 
pakeitimą patvirtinate 
įjungimo / išjungimo mygtuku. 

Valties akumuliatorius 

Nustatykite ličio arba švino 
rūgšties akumuliatorių (Li / Q) į 
Q 
ir patvirtinkite įjungimo / 
išjungimo mygtuku 

Įkrovos tipas 
A, B, C, D Nustatykite valtį į D 
ir patvirtinkite mygtuku 
įjungimo / išjungimo mygtuką 

Koppel modus 

Ryšys tarp nuotolinio valdymo 
pulto ir 
valtis. Šis režimas yra 
nustatytas ir vartotojas 
nereikia jo dar kartą susieti. 

Kalba . Kinų / anglų, pasirinkite (EN) 

IŠĖJIMAS 

Jei norite patekti į pagrindinį 
meniu, paspauskite mygtuką 
Išeiti 
palikti. 
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D) Pagrindinės funkcijos ir veikimas: 
Ragelis patikrins valties ir ragelio veikimą, jei atsiras kokių nors gedimų, 
ragelis automatiškai tai parodys ekrane. Piktograma parodys gedimą. Kaip ir 
gedimas pašalinamas, piktograma išnyksta. 
4. GPS mygtukai ir funkcijos 
 



 
A) Pagrindinis GPS valdiklis 

Nr. GPS ekranas Funkcijos 



1 
Atstumas tarp valties ir 
pultelio 

Išmatuotas ir nurodytas tiesia 
linija 

2 GPS palydovų skaičius 

Nurodo prijungtų palydovų 
skaičių. Iš 
6 prijungti palydovai, kuriuos 
turite tiksliai 
navigacija. Plaukimas po 6 
palydovais per GPS 
nerekomenduojama. 

3 GPS paskirties vietos 

Atidarykite GPS meniu ir 
pasirinkite vieną iš 9 
adresai, įskaitant 1 adresą 
automatiškai nustatytas 
išvykimo taškas. 

4 GPS ilguma ir platuma 

Nurodo platumą ir ilgumą 
rinktas numeris, kuris yra 
priskirtas konkrečiai maitinimo 
vietai 
išgirskite, jei išsaugojote šį 
numerį 
Meniu. 

5 
Dabartinė platuma ir ilguma 
GPS padėtis 

Nurodo dabartinę platumą ir 
ilgumą 
valtis plaukiant. 
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B) GPS mygtukai ir operacijos 

Nr. Piktogramos pavadinimas Funkcijos 

1 & 3 + ir - mygtukai 

Galimi 9 skirtingi adresai. 
Skaičius 1 yra iki 
sistema automatiškai 
atsižvelgia į pradžios tašką (šį 
adresą 
taip pat galima nustatyti 
rankiniu būdu), o skaičius nuo 
2 iki 9 gali būti nustatytas kaip 
a 
paskirties vieta yra nustatyta. 
Tą rodo mirksintis skaičius 



jis paruoštas nustatyti. 
Paspauskite GPS mygtuką, kad 
pereitumėte prie 
sekanti funkcija. 

2 SET (nustatyti žymeklį) 

1. Nustatykite žymeklį: 
pasirinkę adreso numerį, 
trumpai paspauskite mygtuką 
SET ir pasirinktas žymeklio 
blokas pajudės iš 
balta mirksi juodai mirksi. Tai 
rodo, kad adresas 
buvo sėkmingai išsaugotas. 
2. Atšaukti žymeklį: jei reikia 
ištrinti adreso numerį, 
tada eikite į atitinkamą 
pašalinto adreso numerį 
privalo būti. Trumpai 
paspauskite mygtuką SET, 
skaičius pasikeis į 
baltas mirksintis skaičius. Tai 
rodo, kad adresas buvo 
sėkmingas 
ištrintas. 

4 
GO (plaukioja pagal GPS 
navigacija) 

Perkelkite žymeklį į iš anksto 
nustatytą numerį 
tikslą, į kurį laivas turi plaukti, 
ir paspauskite mygtuką 
EIK. Tada laivas automatiškai 
judės į pasirinktą tikslą 
burė. Dar kartą paspaudus Go, 
užklausa atšaukiama 
atšauktas. 



5 
ESC (išeikite 
Meniu) 

Paspauskite ESC mygtuką, kad 
išeitumėte iš GPS meniu 
(išankstinis 
nustatyti GPS adresai 
neištrinami). 
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5. Barometro ekranas ir funkcijos 

 
 

Nr. Barometro ekranas Funkcijos 

1 Dabartinis oro slėgis Rodo esamą oro slėgį 

2 Oro slėgio kryptis 
Grafikas, rodantis oro slėgį 
praėjusi 12 valandų 

3 Oro slėgis tinkamas žvejybai 
Geras oro slėgis žvejybai yra 
nuo 1002/ 
1028hpa 

4 Oro slėgio pokytis 

Horizontali ašis: matuoja oro 
slėgį 
valandiniais intervalais ir lygina 
jį su 



ankstesnės vertės. Kraštutinė 
dešinė rodo 
dabartinis oro slėgis. Vertikali 
ašis: ji suteikia 
oro slėgio pokytis ir kiekvienas 
taškas 
reiškia 200hpa pasikeitimą. 
Lentelė dažnai naudojama orui 
matuoti 
nuspėti. Kai slėgis pakyla 
reiškia 
tai kad oras pagerės, žemyn 
taigi blogas oras. 

 


