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LANCHA DE CORRIDA - CTW REB06008

MANUAL DE INSTRUÇÕES

GARANTIA - Este produto tem garantia de três meses contra defeitos de 
fabricação. Suporte ao consumidor:

Suporte

Convés

Cabine

Chave 
para abrir a 
cabine

Tubo da 
antena

Controle 
do leme

Hélice

Bateria de bordo 
de LiPo 700 mAh

Recarregador

COLOCAR A BATERIA NO TRANSMISSOR

Abra a tampa e 
encaixe a bateria no 

compartimento de acordo 
com a polaridade (+/-)

COLOCAR A BATERIA NA LANCHA

Gire a chave para abrir 
a cabine

Encaixe a bateria no 
compartimento

Plugue a bateria no 
terminal 

Feche a cabine e pressione-a 
levemente e trave a chave

RECARREGAR A 
BATERIA

• Conecte a bateria no 
carregador e ligue-o 
na tomada. A carga se 
completa em 2,5 horas. 
• Mantenha o carregador à 
vista durante a operação. • 
Não ultrapasse o tempo de 
recarga.

ATENÇÃO - Se for necessário se desfazer da bateria, encaminhe-a 
a um centro de coleta ou leve-a para a loja onde o modelo foi 
comprado. Não jogue a bateria em lixo comum.

Volante de 
direção

Gatilho do 
acelerador

LED

Chave  
liga/desliga

ATENÇÃO - Por segurança, o barco só funciona quando colocado na água (a água fecha um contato de 
segurança sob o caso). Fora da água o barco não funciona.



PARA FRENTE

PARA TRÁS

CURVA À ESQUERDA

Puxe o gatilho 
para fazer 
o barco ir 

para frente e 
acelerar

Empurre o 
gatilho para 

fazer o barco 
ir para trás e 

acelerar

Gire o volante 
no sentido 

anti-horário para 
fazer curva à 

esquerda

CURVA À DIREITA

Gire o volante 
no sentido 

horário para 
fazer curva à 

direita

Se o barco capotar, empurre o gatilho 
para frente (1) por cerca de 10 

segundos e puxe o gatilho para trás (2) 

AJUSTE FINO DA DIREÇÃO
Se o model tende ir para a esquera ou para 
a direita sem que seja dado um desses 
comandos, use o botão de ajuste fino para 
corrigir essa tendência.

botão de ajuste fino

botão de ajuste fino

Encaixe o bico 
de proteção
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ATENÇÃO - Por segurança, o barco só funciona quando colocado na água (a água fecha um contato de 

segurança sob o caso). Fora da água o barco não funciona.


