
TELEFÉRICO
DE LATINHA
A. RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA
1.    Supervisão e assistência de adultos é requerida.
2.    Este kit é destinado a crianças acima de 8 anos.
3.    Tanto o Kit quanto o teleférico completo contêm partes pequenas que podem ser engolidas e corda comprida que 

pode enrolar-se. Mantenha longe de crianças menores de 3 anos de idade.
4.    Para prevenir um curto-circuito, nunca toque os contatos no compartimento da pilha com metal.

B. USO DE PILHAS 
1.    Requer 2 pilhas “AAA” DE 1,5 V.  (não incluídas).
2.    Para obter melhores resultados, utilize pilhas novas. Só devem ser usadas pilhas e baterias do tipo recomendado 

ou similares.
3.    As pilhas e baterias devem ser colocadas respeitando a polaridade.
4.    Remova a pilha do teleférico quando não estiver em uso.
5.    As pilhas e baterias descarregadas devem ser retiradas do brinquedo para evitar danos.
6.    As baterias devem ser retiradas do brinquedo antes de serem recarregadas.
7.    As baterias somente devem ser recarregadas sob a supervisão de um adulto.
8.    Os terminais de uma pilha ou bateria não devem ser colocados em curto-circuito. 
9.    Não tente recarregar pilhas não recarregáveis
10.  Não misture pilhas novas e velhas.
11.  Não misture pilhas alcalinas com pilhas padrão (zinco-carbono) ou com baterias recarregáveis (Ni-Cad).

C. CONTEÚDO

D. MONTAGEM DO SUPORTE DE RODAS
1.   Encaixe o eixo reversor (Parte D) em sua posição ao longo da parte superior do suporte de rodas (Parte A), 

certificando-se que o recorte central do eixo fique posicionado sobre o interruptor de reversão.
2.    Coloque as duas rodas laterais (Parte T) nos eixos nas extremidades do suporte de rodas. Encaixe as duas travas 

de rodas (Parte Q) para manter as rodas no lugar.
3.   Passe o eixo da polia média (Parte N) através do orifício no centro do suporte de rodas. Certifique-se de passá-lo 

pelo lado correto, como mostrado. Encaixe a polia média (Parte G) na ponta do eixo.

Também necessárias mas não incluídas: 2 pilhas "AAA" de 1,5V e uma chave philips pequena. Peça ajuda a um adulto. 
Você também vai precisar reciclar uma latinha de refrigerante para completar o projeto.

E. MONTAGEM DO ALOJAMENTO DO MOTOR
1.   Encaixe o motor no alojamento (Parte B) pelo lado do eixo, deixando os terminais dos fios para baixo.
2.   Coloque a capa do motor (Parte K) e fixe-a com dois parafusos (Parte U). Os fios devem sair através da parte 

inferior da capa.
3.   Encaixe a polia do motor (Parte P) no eixo do motor.

F. UNINDO O SUPORTE DE RODAS E O ALOJAMENTO DO MOTOR
1.   Passe os quatro fios do suporte de rodas através dos pequenos orifícios do alojamento do motor, como mostrado 

no diagrama.
2.   Encaixe a polia grande (Parte H) no eixo menor existente na parte inferior do suporte de rodas. Pressione a trava 

da polia grande (Parte M) para mantê-la no lugar.
3.     Faça com que o grande orifício na parte superior do alojamento do motor encaixe no eixo na parte inferior do suporte 

de rodas. Pressione a trava da articulação giratória (Parte O) para manter unidos o compartimento do motor e o 
suporte de rodas. O conjunto deve ser capaz de girar.

4.    Coloque as extremidades desencapadas dos dois fios amarelos no terminal do lado esquerdo e fixe-os no lugar com 
um pino conector (Parte R). Ligue do mesmo modo os dois fios vermelhos no próximo terminal, os dois fios pretos no 
próximo terminal, e os dois fios verdes no terminal do lado direito.

5.   Coloque duas pilhas tipo AAA de 1,5V na caixa da bateria. Ambas as pilhas devem estar posicionadas do mesmo 
modo e com a extremidade plana de uma pilha contra a mola. Se o motor ligar, desligue-o usando o botão liga/
desliga sob a polia do motor.

6.    Coloque a capa da bateria (Parte E) e prenda-a com dois parafusos.

G. CONCLUINDO
1.   Decore uma latinha de alumínio vazia com o adesivo. 

Coloque a latinha sob o alojamento do motor, com o aro 
da base da lata ao longo do gancho. Empurre o eixo da 
latinha (Parte S) através do seu orifício para firmar a 
latinha no lugar.

2.   Estique um elástico em torno da polia do motor e da 
polia grande. Estique o outro elástico em torno da polia 
pequena (que fica ao lado da polia grande) e da polia 
média.

Parabéns! Seu teleférico está pronto!

H. OPERAÇÃO
1.  Você precisa preparar um cabo para o seu teleférico andar nele. São 

necessários dois pontos para amarrar o barbante. Pode ser uma coluna da 
cama e o encosto de uma cadeira, ou duas cadeiras. Eles devem estar a 
pelo menos 2 metros de distância um do outro, e o barbante deve ficar bem 
esticado.

2.   Pendure o teleférico na parte central do cabo pelas duas rodas laterais. Enrole 
o barbante na polia pequena que fica no eixo da polia média (Parte N), no 
centro do suporte de rodas, uma volta no sentido horário.

3.     Una as metades de conjuntos de batentes (Parte I) no cabo, um conjunto perto 
de cada extremidade do barbante, certificando-se de que o barbante passa 
pelos recortes no centro dos batentes.

4.   Ligue o motor utilizando a chave liga/desliga abaixo do eixo do motor. O 
teleférico deve começar a deslocar-se ao longo do cabo até atingir o batente. 
Em seguida, ele deve reverter automaticamente e deslocar-se pelo cabo até 
o batente na outra extremidade, onde ele deve reverter e voltar novamente. 
Sempre desligue o teleférico quando não estiver em uso, mesmo que esteja 
na posição STOP.

I. LIDANDO COM PROBLEMAS
Se o motor não ligar:
•  Verifique se você está usando  pilhas novas.
•  Verifique se as pilhas estão inseridas na posição correta na caixa da bateria.
•  Verifique se os pinos conectores estão corretamente instalados e que todos os fios tocam nos terminais de metal.
•  Verifique se o eixo reversor não está na posição STOP.
Se o teleférico não andar pelo cabo:
•  Verifique se a inclinação do cabo não está muito íngreme.
•  Verifique se você instalou os elásticos corretamente.
•  Verifique se você enrolou o barbante na polia pequena que fica no eixo da polia média, no centro do suporte de rodas, 

uma volta no sentido horário.
Se o teleférico não reverte o sentido corretamente:
•  Certifique-se que você conectou corretamente os fios nos terminais de acordo com suas cores.
•  Certifique-se de que o eixo reversor está posicionado corretamente sobre o interruptor.
•  Certifique-se de que o eixo reversor é pressionado firmemente quando o teleférico atinge o batente na ponta do cabo.
•  Verifique se o interruptor de reversão não está preso no meio, pois assim o teleférico vai parar de se mover.

J. COMO FUNCIONA?
•  As pilhas fornecem energia elétrica para o motor, que gira a polia em alta velocidade.
•   As polias funcionam como engrenagens. Elas reduzem a velocidade de rotação em sequência até que a polia com o 

barbante enrolado gire muito lentamente. Esta é a polia de tração. Ela puxa a corda, fazendo o teleférico se mover. 
O atrito entre esta polia e o barbante evita que o teleférico deslize.

•  O interruptor de reversão muda a direção em que a eletricidade flui através do motor. Quando esta chave é operada, 
faz o motor girar no sentido oposto, invertendo a direção do deslocamento. Quando o teleférico atinge o batente 
na extremidade do cabo, o eixo reversor é empurrado, acionando deste modo o interruptor de reversão, fazendo o 
teleférico voltar novamente.

K. CURIOSIDADES
•  A parte de um teleférico em que as pessoas viajam é, algumas vezes, chamada de gôndola.
•  Os teleféricos são às vezes chamados de bondinhos ou funiculares.
•  Os teleféricos são usados em minas de rocha ou carvão para transportar os minérios.
•  Os primeiros teleféricos de passageiros foram construídas nos Alpes na década de 1920 para levar os turistas para 

o topo das montanhas.
•  Um teleférico na Costa Rica transporta turistas pelas árvores da floresta.
•  A estação superior do teleférico Aiguille du Midi na França está 2.800 metros acima da estação inferior.
•  Alguns teleféricos têm carros rotativos para dar aos passageiros uma melhor visão da paisagem abaixo.
•  O teleférico Tianmen Shan, na China, é o teleférico mais longo do mundo. Ele tem 7.455 metros de uma ponta a outra.
•  Os maiores teleféricos possuem carros de dois andares que transportam até 200 pessoas cada.
•  Bondinhos de rua em São Francisco funcionam do mesmo modo que os teleféricos aéreos. Os carros correm sobre 

trilhos nas ruas e são puxados por cabos sob o solo.

DÚVIDAS E COMENTÁRIOS
Nosso propósito é ter você como cliente e sua satisfação com este produto é importante para nós. 
Caso você tenha quaisquer comentários ou perguntas, ou se você encontrar alguma parte deste 
kit faltando ou defeituosa, não hesite em contatar o nosso distribuidor no seu país. Produzido por 
4M Industrial Development Limited – Hong Kong. Importado e distribuído no Brasil por: Kosmika 
Brinquedos e-mail: sac@kosmika.com.br / www.kosmika.com.br

Aos Pais: Leiam todas as instruções antes de auxiliar os seus 
filhos.

ATENÇÃO:
Não recomendado para crianças menores 
de 3 anos por conter partes pequenas que 
podem ser engolidas e por conter corda 
comprida que possa enrolar-se.

©2013-2018  4M INDUSTRIAL DEVELOPMENT LIMITED. TODOS OS DIREITOS RESERVADOS.
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A: 1 Suporte de rodas B: 1 Alojamento do motor C: 1 Adesivo da latinha

D: 1 Eixo reversor E: 1 Capa da bateria F: Barbante

G: 1 Polia média H: 1 Polia grande I: 2 conjuntos de batentes (4 peças) J: 1 Motor K: 1 Capa do motor L: 2 Elásticos

M: 1 Trava da 
polia grande

N: 1 Eixo da polia 
média

O: 1 Trava da 
articulação 

giratória
P: 1 Polia
do motor

Q: 2 Travas das 
rodas laterais

R: 4 Pinos 
conectores

S: 1 Eixo da 
latinha

T: 2 Rodas 
laterais

U: 4
Parafusos

FR . Veuillez scanne r le code  QR pour afficher les 
instruct ions mult ilingues pour ce kit.  DE . Bitte scanne den 
QR-Code, um die mehr spra chige Anleitung für dieses  Set 
anzus ehen.  NL. Scan de QR-code om de instruct ies voor 
deze set in verschillende talen te bekijken. IT. Sc ansiona il 
codice QR per visual izzare  le istruz ioni mult i-lingua  per 
questo kit.  ES. Escanee el código QR para  ver instrucc ione s 
en varios idiomas para  este kit.  JA . QRコードをスキャンして、本
キットの多言語説明書をご覧ください。

PLEASE SCAN THE QR CODE  FOR VIEWING MULTI-LA NGUAGE  INSTRUCT IONS .VERIFIQUE O CÓDIGO QR PARA VISUALIZAR AS INSTRUÇÕES EM OUTROS IDIOMAS.


