
 
Spletna trgovina Panthera 

Navodila za uporabo čolna za vabo 
Uporabniška navodila za SP-09 

 

 

 

Uvod 
Zahvaljujemo se vam za nakup izdelka.  

Čoln za hranjenje rib je skoraj nepogrešljiv pripomoček za vsakega resnejšega ribiča. Pomaga nam, da 
vabo dostavimo točno na določeno mesto. Zaradi svojega velikega dosega, močnih motorjev in 
aerodinamične oblike  je dobro vodljiv ter nepogrešljiv pripomoček pri ribolovu.   

 

 

 



 
Spletna trgovina Panthera 

 

Specifikacije 
• Obračalni krog: 0,8 - 1,0m 
• Baterije: 

o 7,4V - 5200mAh (čoln) - priložena 
o 4 X AA za daljinski upravljalnik - niso priložene 

• Domet signala daljinskega upravljalnika:  > 300m 
• Čas delovanja čolna: do 2,5h 
• Trup čolna 

o material: plastika 
o barva: črna 
o aerodinamična oblika  
o dva motorja - dobra vodljivost kljub valovom ali vetru 
o Ročaj za prenašanje 

• Kapaciteta vabe: 1kg (2 razdelka po 0,5kg) - vsak je kontroliran posamično 
• Teža 

o brez baterije: 1850g 
o v torbi pripravljen za ribolov: 2500g 

• Dimenzije 
o Sam čoln (Š x D x V): 55 x 26,5 x 16cm 
o Čoln v vrečki za nošenje:  (Š x D x V): 58 x 27 x 24cm 

• Vgrajena luč za osvetljevanje poti  
• Priložen omrežni polnilnik 
• Priložena torba za prenašanje 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Spletna trgovina Panthera 

Slikovni prikaz 
Prikaz čolna 
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Spletna trgovina Panthera 

Prikaz daljinskega upravljalnika 

 

 

 

 

V primeru, da čolna dlje časa ne boste uporabljali, iz daljinskega upravljalnika odstranite baterije! 

V istem primeru ne pozabite baterije odstraniti tudi iz čolna. 

Čoln lahko po uporabi shranite v priloženo torbo. 

Torba je nepremočljiva, zato lahko vanjo hranite tudi rahlo moker čoln - in tako ob prevozu ne 
boste mokri (ali zmočili vašega vozila)  
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