
CONTEÚDO DO KIT
(1) Recaregador TE3035 (2) Cabo 
de força CA (3) Cabeamento para 

baterias de NiMH

PROCEDIMENTO DE CARGA
OTE3035 funciona conectado a tomadas de 100 a 240V CA (Corrente Alternada)

Este aperelho pode carregar baterias de LiPo/LiFe/LiHV somente em modo de balanceamento. 
Conecte a bateria no plugue de balanceamento para recaregar.

Siga estes passos: 1 - Coloque o cabo de força;
2 - Ligue o carregador na tomada de parede (100 a 240V). Todos os LEDs vão se acender por 1 
segundo;
3 - Selecione o tipo de bateria (LiPo/LiFe/LiHV ou NiMH);
4 - Selecione a corrente de carga; 5 - Conecte no carregador o cabo de balanceamento da bateria e 
use o botão “Start/Stop” para começar o carregamento;
6 - O carregador começa a funcionar e o LED de status de carga “CC” / “CV” começa a piscar. 7 - 
Quando a bateria estiver totalmente carregada, o LED de status “DONE” para de piscar e fica aceso.

ESPECIFICAÇÕES
Voltagem de alimentação: 100 a 240V
Tipos de bateria e quantidades de células (S): 
LiPo: 2S ou 3S
LiFe: 2S ou 3S  
LiHV: 2S ou 3S
NiMH: 4S a 8S
Opções de correntes de carga: 0,5A, 1,0A, 1,5A, 2,0A, 2,5A, 3,0A 
 Potência do circuito: 30W  
Corrente de drenagem para balanceamento: 200mA  
Dimensões: 105 x 70 x 40mm
Peso: 105g 

RECARREGADOR TE3035
MANUAL DE INSTRUÇÕES

Para voltagens entre 100 a 240V CA
Este aparelho pode recarregar/balancear baterias de:
• LiPo, LiFe e LiHV com 2 ou 3 células em modo de balanceamento
• NiMH com 4 a 8 células no plugue de balanceamento de 3 células
Potência do circuito: 30W
Corrente máxima de carga: 3A

Bateria Recarregador

Porta de balanceamento

ATENÇÃO!
Modo correto de conectar baterias de 
LiPo/LiFe/LiHV ao TE3035 em modo de 
balanceamento.

O cabo principal da bateria deve ser 
ligado ao conector de balanceamento

ATENÇÃO!
Modo correto de conectar baterias 
de NiMH ao TE3035 em modo de 
balanceamento.

Bateria

Recarregador

Porta de 
balanceamento

Para a tomada
100 a 240V

Tipo de 
bateria

Seleção de 
corrente

Porta de balanceamento

Start/Stop 
Liga/Desliga

CC aceso: corrente constante 
CV aceso: voltagem constante 
ERR: ERRO 
DONE: Bateria cheia / Carga completa
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GARANTIA – Este produto tem garantia de três meses contra defeitos de fabricação. A garantia 
não é válida para modelos adquiridos fora da rede de revendedores autorizados e não cobre nenhum 
componente, peça ou parte que tenham sido modificados ou danificados por mau uso. Não será aceita 

a devolução deste produto caso sua montagem já tenha começado, bem como seu uso continuado 
ESTE PRODUTO NÃO É UM BRINQUEDO – Idade recomendada: 14 ANOS ou mais.


