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Manual Facilitado para Carregadores Acucell 6 ou Imax B6 

IMPORTANTE:  Este manual visa orientar ao cliente sobre o carregamento de 

baterias utilizando um dos carregadores citados . O Procedimento descrito abaixo é uma 

orientação conforme procedimento informado pelo fabricante. 

 Não nos responsabilizamos por quaisquer danos causados no equipamento ou bateria 

ocorrido durante o processo. 

Carregar Balanceando: LiPo 3S 11.1V  - 2200mah 

• Ligue seu carregador à energia 

• Conecte o cabo balanceador  plugado à bateria (foto abaixo) 

• Escolha a opção LiPo Balance 

• Selecione 1.5A (0,7C) carregue 0,7C da bateria, como a sua tem 2200mAh isso significa: 

2200x0,7= 1540mA (regra geral para qualquer bateria), concluindo, carregue esta bateria 

com carga de 1,5A (não mais do que isso).  

 • Selecione 11.1V (3S) 

 • Segure o botão START por 2 segundos, confira os dados e confirme que é 3S  de novo 

clique em START e pronto.  

• Ao final do carregamento, irá soar um bip indicando o carregamento. 

 

 



                                                                                                        www.hobbyjunior.com.br 
 

                                                                                             
                                                                                 Manual Facilitado Carregadores Acucell 6 ou Imax B6  - Hobby Junior - Página2 
 

Descarregar: 

- Escolha a opção LiPo Discharge 

- Selecione 0.5ª 

- Selecione 9.0V (3S) 

 Use 0.5A por segurança e para preservar as baterias. 

Modo de Armazenamento: 

- Escolha a opção LiPo Storage 

- Selecione 0.8ª 

- Selecione 11.1V (3S) 

 Relembrando, use  0.8A por segurança, quanto menos “A” mais segura é a carga, 

mas não precisa exagerar e colocar 0.3A por exemplo. 

 

Observações: 

1) Se possível sempre carregue suas baterias balanceando para maior segurança. 

Baterias balanceadas possuem uma vida maior e dão maior segurança em vôo. 

2) Sobre o Modo de Armazenamento, utilize ele quando não for voar por 2 semanas ou 

mais, ou seja, quando as baterias ficarem paradas por um período maior. 

3) Este carregador têm Auto Cut-Off, ou seja, você deixa suas baterias carregando e 

quando a carga chega no fim ele para automaticamente. 

 

 

 

 

 


