
INSTALAÇÃO - RÁDIO TURNIGY 9X
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IMPORTANTE:  Este manual visa orientar ao cliente sobre a instalação da bateria em seu rádio 
Turnigy 9X. O Procedimento descrito abaixo é uma orientação conforme procedimento informado pelo 
fabricante.
 A inserção da bateria  é de inteira responsabilidade do cliente. Não nos responsabilizamos por 
quaisquer danos causados no rádio ocorrido durante o processo.
Para o Rádio Turnigy 9x é possível utilizar diversas marcas de baterias desde que sejam específicas e 
compatíveis com o modelo do rádio, aqui demonstraremos com a bateria 
Hobby King LiFe 1500mah   para TX.

CUIDADOS IMPORTANTES PARA USO DA BATERIA LIPO EM SEU RÁDIO:

1- Abra a tampa traseira do rádio e remova o Pack de pilha instalado originalmente e observe a 
posição da ligação do plug no rádio.

2 - Ao conectar a bateria no rádio, sempre plugue o conector preto da bateria seguindo a mesma 
ordem de cores da fiação do Pack de pilha já instalado (fios Preto e Vermelho), muita atenção para 
não ligar o plug invertido das cores dos fios, isso queimará a placa principal do rádio, causando 
um dano sério no rádio, o qual não cobre garantia do fabricante do rádio. 
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3 - Certifique-se da posição correta do plugue antes de ligar o rádio.

4 - Acomode a bateria no espaço reservado (sobrará pouco espaço, o tamanho ficará bem justo no 
rádio isso é normal). Coloque de volta a tampa traseira. 

OBSERVAÇÕES:
Por se tratar de uma bateria LiFe, o rádio usará pouca descarga, com isso dependendo da utilização 
do rádio poderá ficar meses sem precisar recarregar. 
Evite esquecer o rádio ligado por muito tempo, isso causará a descarga completa da bateria, 
danificando os vasos das células da bateria, não sendo possível o carregamento completo, lembrando 
que o rádio emitirá um bip sonoro indicando baixa voltagem quando a mesma estiver acabando.  
Retire sempre a bateria do rádio para a recarga e sempre utilize um carregador compatível com 
baterias LiFe.
Procedimentos inadequados ou mal uso  não cobrem a garantia do produto. 
O produto é enviado testado para certificar seu bom funcionamento.
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