
Instalace:  
 

Super Bee kill switch by měl být umístěn ve voděodolné krabičcce 
(boxu). Zapojte Super Bee do volného aux kanálu na RC 
přijímači. V případě, že váš radiový přijímač nemá volný aux 
kanál, budete muset Super Bee zapojit do kanálu řízení pomocí Y-
kabelu. Zapojte šedivé kabely do svorek na spínači zapalovací 
cívky. Polarita není důležitá. Když LED kontrolka svítí zeleně, je 
možné nastartovat motor. 
 

Nastavení přepínačů funkcí: 
 

Přepínač 1 nahoře, přepínač 2 nahoře Přepínač 1 nahoře, přepínač 2 dole 
 

AUX aktivní, vypínání při závadě aktivní     AUX aktivní, vypínání při závadě neaktivní 
(pro ovládání AUX kanálem RC soupravy)   Motor nebude vypnut v případě ztráty signálu, nebo napájení. 
         (POUŽITÍ  NA VLASTNÍ NEBEZPEČÍ) 
 

Přepínač 1 dole, přepínač 2 nahoře     Přepínač 1 dole, přepínač 2 dole 
 

AUX neaktivní, vypínání při závadě aktivní     AUX neaktivní, vypínání při závadě neaktivní 
(Pokud nebudete ovládat AUX kanálem RC) Motor běží celou dobu, nereaguje na vypínání přes RC a 

nebude vypnut v případě ztráty signálu, nebo napájení RX 
        (POUŽITÍ  NA VLASTNÍ NEBEZPEČÍ) 

 

LED signalizace: 
 

Vypnuto – LED nesvítí, motor vypnutý   Zelená bliká – systém připraven, motor může pracovat 
 

Zelená svítí – motor může pracovat    Červená/zelená bliká – bezpečnostní odpojení motoru na 5s. 
 

Červená svítí – motor vypnut AUX kanálem   Žlutá/zelená bliká – nízké napětí RC – motor vypnutý 
 

Červená bliká – motor vypnut – ztráta signálu   Červená/žlutá bliká – vysoká teplota motoru, motor vypnutý 
       (pouze s teplotním senzorem – volitelný díl) 
 

Vypnutí motoru při poklesu napětí: 
 

Když zapnete napájení přijímače, LED na Super Bee zabliká několikrát žlutě. Říká Vám tím, jaká hodnota pro nízké 
napětí je nastavena. Tato schopnost vám umožňuje chránit vaši baterii před přílišným vybitím. Můžete si vybrat bod, při 
kterém dojde k vypnutí - od 3 do 6 voltů. LED dioda (volitelný díl) se rozsvítí pro varování, když se baterie dostane na 
hodnotu o 2 volty vyšší, než je vypínací bod. Jakmile se baterie dostane na nastavenou hodnotu napětí, Super Bee vypne 
motor. 
Jak změnit hodnotu pro vypnutí: 
Během prvních 5ti sekund po zapnutí RC přijímače je potřeba posouvat cyklicky (opakovaně)  vypínač č.1 nahoru/dolu 
nebo dolu/nahoru k přechodu na další nastavovací bod. Např.: Pokud máte nastaveno 4V a chcete zvýšit hodnotu na 6V 
musíte posunout vypínač č.1 tam a zpátky dvakrát.  
Tovární nastavení pro vypnutí je 4V. Super Bee si zapamatuje vaše nové nastavení. 
 

3 žluté bliknutí = 3V hodnota pro vypnutí 
4 žluté bliknutí = 4V hodnota pro vypnutí ( původní nastavení) (5 cell NiMh) 
5 žlutých bliknutí = 5V hodnota pro vypnutí ( 2S LiFe) 
6 žlutých bliknutí = 6V hodnota pro vypnutí ( 2S LiPo) 
 

Nastavení citlivosti odpojení: 
 

Když zapnete napájení přijímače, LED na Super Bee vám jako první ukáže nastavení vypínání při nízkém napětí a poté 
vám ukáže nastavení citlivosti poruch rozsvícením LED diody zeleně. Přídavný Killer RC bzučák (volitelný díl) také 
vydá tón společně s blikající LED diodou. Možné jsou 4 úrovně citlivosti závad. Jedno zelené LED bliknutí je nejvyšší 
citlivost (tovární nastavení). 4 zelené LED bliknutí je nejmenší citlivost. Ponechte nastavení citlivosti na č.1. Změňte 
pouze pokud máte nějaké problémy s pravidelným chodem zapalování. 
Pro změnu citlivosti závad: 
Během prvních 5ti sekund po zapnutí přijímače musíte opakovaně posouvat vypínač č.2 nahoru/dolu nebo dolu/nahoru, 
abyste se dostali na další úroveň citlivosti. 
Např.: z úrovně 1 na úroveň 2 pak 3 a pak zpět na 1. Poté byste měli vidět změnu v počtu blikání LED diody zeleně a 
zvuků vydaných bzučákem. 
Pro eliminování poruch doporučujeme použití Killer RC šedých zapalovací drátů, které mají filtr proti 
elektromagnetickému rušení instalovaný přímo na kabelu. 
 

Pro uživatele RC Spektrum: 
 

Pokud používáte RC soupravu (vysílač/přijímač) značky Spektrum, musíte vždy použít pouze citlivost závad 
úrovně 1. ( 1 zelené LED bliknutí při zapnutí). 
Také pokud používáte Spektrum s AUX kanálem, dejte pozor abyste nastavili již zabudováný failsafe tak, aby 
nebyl přehlížen Super Bee. Navštivte Killer RC forum pro bližší informace k nastavení přijímače/vysílače.  
 
 Web: www.killerrc.com 
Navštivte Killer RC fórum pro vice detailů o Super Bee a o správném nastavení RC soupravy 
Prodejce v ČR a na Slovensku: www.rcplace.cz 


