
INSTRUÇÕES E AVISOS IMPORTANTES SOBRE SEGURANÇA 

ATENÇÃO: DEVE LER antes de carregar ou utilizar o seu novo BATERIA 

baterias. 

não ler e seguir estas instruções pode resultar em incêndio, danos pessoais 

e danos à propriedade se cobrado ou utilizados indevidamente. 

uidores e varejistas não assumimos nenhuma responsabilidade 

por falhas no cumprimento destas advertências e orientações de segurança. 

você não concordar com estas condições, por favor, devolva o 

bateria imediatamente antes da utilização. segurança baterias LiPo 

Orientações Gerais e Avisos 

1. baterias envuadas a você contêm cerca de 50% da carga total. 

2. Use polímero de lítio carregadores especificados apenas. Não use um NiCd ou NiMH - Não 

fazer isso irá causar um incêndio, o que poderia resultar em danos pessoais 

e danos materiais. 

3. Nunca carregue as baterias autônomas. Ao carregar baterias lipo você deve sempre 

permanecer em observação constante para monitorar o processo de carregamento 

e reagir a eventuais problemas que possam ocorrer. É altamente recomendado que as baterias 

de ser cobrado em um saco autorizado segurança LiPo em todos os momentos. 

4. Alguns carregadores lipo no mercado podem ter deficiências técnicas que podem levá-los a 

carregar as baterias LiPo incorretamente. É da exclusiva responsabilidade 

do usuário para garantir que o carregador usado funciona corretamente. Thunder Power 

recomenda apenas carregadores e balanceadores feitas pelo Thunder Power, outros 

marcas podem funcionar, mas estão fora de controle do Thunder Power. 

5. Se em algum momento você testemunhar uma bateria de partida para balão ou inchar, 

interromper o processo de carga imediatamente. Desligue a bateria e colocá-lo em um 

área de observação segura durante aproximadamente 30 minutos. Continuando para carregar 

uma bateria que começou a inchar vai resultar em incêndio. 

6. observação da bateria deve ocorrer em uma área segura do lado de fora de um edifício ou 

veículo e longe de qualquer material combustível. O meio de um cimento 

entrada de automóveis é um bom exemplo de uma área de observação segura. Não deixe as 

baterias em veículos durante o carregamento. 

7. Shorts pode causar incêndios! Se você acidentalmente curto dos fios, a bateria deve ser 

colocado em uma área segura para observação por aproximadamente 30 minutos. 



Além disso, estar consciente da queimadura perigo que pode ocorrer devido a um curto 

através de jóias (como anéis em seus dedos). 

8. As reacções químicas não são instantâneos; uma bateria que tenha sido curto-circuito não 

pode inflamar-se durante 15 minutos. 

9. Todas as baterias de acidente, mesmo que não seja deformado, deve ser colocado em uma 

área segura para observação por pelo menos 15 minutos 

10. Se por qualquer motivo você precisa cortar os fios do terminal, corte cada fio 

separadamente, garantindo os fios não fiquem em curto através da ferramenta de corte. 

11. Quando conectores solda, o primeiro lugar um pequeno pedaço de tubulação de calor 

sobre cada fio. Em seguida, retire a fita de isolamento do fio vermelho e tira uma 

curta duração do isolamento, expondo o condutor aproximadamente ¼ ". Tin o fio, bem como 

dos terminais expostos. Inserir o fio em  

entre em contato com o terminal conector positivo e re -flow a solda de ambos juntos. 

Quando esfriar, coloque o calor Tubos para baixo para cobrir a articulação e  

encolher. Repetir o processo para o fio preto. Se você acidentalmente curto os fios da bateria, 

coloque a bateria em uma área segura e observá-lo por cerca de 30 minutos. 

12. Nunca armazenar ou carregar uma bateria dentro de seu carro, se a temperatura interna 

será superior a 100 graus Fahrenheit. 

Antes da primeira carga 

1. Faça uma inspeção visual da embalagem. Verificação de todas as ligações danificadas, 

conectores, quebrado rachado cobertura, inchaço ou outras irregularidades. 

2. Antes de instalar ou mudar o conector, verifique a tensão da embalagem com um voltímetro 

digital (não o seu carregador). Todos os novos pacotes em aproximadamente 

3.80V a 3.9V por célula. Por exemplo: Um pacote de 2S deve ler cerca de 7.60V para 7.8V, Um 

pacote 3S deve ler aproximadamente 11.40V para 11.7V. 

3. Se qualquer dano ao pacote ou leads for encontrado, ou a tensão é significativamente 

menor para o seu pacote do que o especificado acima, não tente carregar ou usar o  

bateria; Thunder Power contactar directamente o mais rapidamente possível. 

Carregar Processo 

1. Nunca carregar baterias autônomas. Nunca carregue as baterias em veículos. 

2. Carregue em uma área isolada, longe de materiais inflamáveis. Carregue em um dispositivo 

de saco LiPo ou armazenamento de segurança. 

3. Deixe a bateria esfriar à temperatura ambiente antes de carregar. 

4. Não carregar baterias em série, exceto conforme descrito na etapa 8. cobrar de cada bateria 

individualmente. Sobrecarga de uma das baterias podem ocorrer, 



resultando em incêndio. *** Para descarregar pacotes em série, a tensão cobrado de cada 

célula em ambos os pacotes devem estar dentro 0.01V *** 

5. Ao selecionar a contagem de células ou de tensão para fins de cobrança, selecione a 

contagem de células e tensão como aparece no rótulo da bateria. Seleção de uma contagem 

de células 

ou voltagem diferente daquela indicada no rótulo vai levar a uma sobrecarga e fogo. Como 

medida de segurança, por favor, confirme que a informação impressa sobre 

a bateria está correcta. 

Por exemplo: Se um rótulo indica que a bateria é uma bateria de célula 3 (3S), a voltagem deve 

ler-se entre 11,4 e 11,7 volts. Esta bateria deve ser carregada 

como uma bateria de 3 células (pico de 12,6 V). 

6. Você deve verificar a tensão pack após cada voo antes de re-carregamento. Não tente 

carregar qualquer pack se as tensões de células individuais descarregadas são menos 

do que 3.0V. Por exemplo: Não carregar um pack de 2 células se abaixo 6.0V Não carregue um 

pacote de 3 células se abaixo 9.0V 

Revisão 3; 10 de dezembro de 2013 

7. carregamento normal: Recomenda-se que não é a taxa de carga exceder 1C (uma vezes a 

capacidade da bateria, salvo indicação em contrário *). Superior 

configuração pode causar problemas que podem resultar em incêndio. Por exemplo: carregar 

uma bateria de 730mAh igual ou inferior a 0,73 ampères. Carregar uma bateria de 5000mAh 

ou em 

abaixo 5 ampères. Thunder Power packs com balanceamento de conectores pode ser usado 

com carregadores TP e balanceadores de carga mais seguro. Alguns dos mais novos 

baterias de geração de permitir o carregamento acima 1C. Por favor, verifique a etiqueta na 

bateria para o máximo permitido taxa de carregamento da bateria. Por mais 

informações, visite: www.thunderpowerrc.com 

* Para carregar a mais de 1C: Recomenda-se o uso de um carregador Thunder Power com 

construído em capacidades de equilíbrio. Consulte as instruções carregador 

como para carregar as baterias em altas taxas de carga. Não exceder as taxas máximas de 

carga para o rótulo da bateria. 

8. Para carregar dois pack em série: Por favor note que este requer um cabo "Y" ser feita para 

anexar eletricamente os pack juntos em série e que a bateria na 

o mais lado negativo deste cabo (a liderança que vai para o terminal negativo do carregador) 

ser anexado ao "grupo A" do balanceador. Por favor, veja 

instruções para o seu carregador de carregamento de baterias em série ou visite 

www.thunderpowerrc.com para mais informações. 

Primeiros ciclos 

Thunder Power recomenda não mais de descarga média 3-5C para quebrar em novos packs. 

Também ser extremamente cuidadoso para não mais de descarregar novos packs 



(Packs NUNCA deve ser demasiado descarregada a qualquer momento, mas sobre o 

descarregamento no primeiro uso vai arruinar a bateria permanentemente antes que sejam 

capazes de apreciá-lo. 

Consulte "Cuidados a ter com a bateria" abaixo). 

Armazenamento e Transporte 

1. Guarde as pilhas em temperatura ambiente entre 40 e 70 graus F para obter melhores 

resultados. 

2. Se o armazenamento de mais de uma semana; baterias devem ser armazenados a 3.8V / 

célula a 3.9V / célula (cerca de 50% de carga). Isto é facilmente conseguido através de um 

Carregador Thunder Power em modo de 50% de armazenamento ou. 

3. Não exponha as baterias a luz solar (calor) por períodos prolongados dirigir. 

4. Ao transportar ou armazenar temporariamente num veículo, gamas de temperatura deve 

ser superior a 20 graus F mas não mais do que 100 graus F. 

5. Conservação de baterias Lipo a temperaturas superiores a 130 graus F por longos períodos 

de tempo (mais de 2 horas) pode causar danos à bateria e 

possível incêndio. 

Cuidar de Bateria 

1. Somente carregue a bateria LiPo com uma boa qualidade carregador de polímero de lítio. 

Usando um carregador de má qualidade pode resultar em incêndio. Todos os carregadores 

Thunder Power & 

Balanceadores são da mais alta qualidade disponível. 

2. tensão Set e atual corretamente (não fazer isso pode causar incêndio). 

3. Por favor, verifique a tensão pack após a primeira carga. 

Por exemplo; uma bateria de 2 celular deve medir 8.4V (8,30-8,44), uma bateria de 3 células 

deve medir 12,6 V (12,45-12,66). 

4. Não descarregar uma bateria para um nível abaixo de 3V por célula sob carga. A descarga 

abaixo de 3V por célula pode deteriorar o desempenho da bateria. Certifique-se de definir a 

sua 

ESC para o corte fora de tensão adequada (6.6V cortado para 2S Packs, 9.9V cortado por 3S 

pacotes, etc) 

5. Tenha cuidado para evitar a perfuração da bateria. Perfurando uma bateria LiPo pode 

provocar um incêndio. 

Temperatura De Operação 

Custo: 50 a 100 graus F Discharge: 50 a 130 graus F 



1. Sempre permitir uma bateria esfriar à temperatura ambiente antes de re-carregamento. 

2. Durante a descarga e manuseamento de baterias, não excede os 140 graus F. 

Vida Da Bateria 

As baterias que perdem 20% da sua capacidade deve ser retirado de serviço e dispostos 

adequadamente. 

Descarregar a bateria de 3V / celular. Certifique-se de fios condutores são isolados, e 

mergulhar bateria em uma mistura de 60 partes de água para 1 parte de sal, em peso, durante 

2-3 dias. Em seguida 

embrulhe bateria em um saco para eliminação. 

Garantia do produto 

Por favor, consulte o nosso documento de Política de Garantia para mais detalhes. A garantia 

não cobre danos colaterais, mau uso, abuso, o carregamento incorreto e outro em 

uso adequado do produto. 
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