
CAMINHÃO TRATOR 
UNIDADE DE CONTROLE DE MULTI-FUNÇÕES 

 

CUIDADO 
 

 Quando montar este kit, ferramentas incluindo facas  são usados. Cuidados adicionais devem ser 
tomados para evitar danos pessoais. 

 Manter as peças e sacos plásticos, fora do alcance de crianças. As crianças não devem colocar qualquer 
peça na boca ou sacos plásticos sobre a cabeça, pois ocorre o risco de engasgamento ou asfixia. 

 
 

 
 

ANTES DA MONTAGEM 
 

 Obrigado por adquirir este produto Tamiya. Verifique o conteúdo do kit antes da montagem. Por favor, 
contate o vendedor local Tamiya se for encontrado qualquer defeito ou falta de peça. 

 Leia com atenção e compreenda este manual de instruções antes de começar a montagem. 
 
 

SISTEMA R/C DE 4 CANAIS 

 Este kit requer os seguintes itens: 
 
1. Um transmissor 4ch (auto-neutro (retorno automático para a posição neutra), tipo joystick com trins 

nos 4 canais) 
2. Um receptor de 4 canais. 
3. 2 servos (3 servos são necessários ao instalar 56505, Pés de Apoio Motorizados 
 
Não é necessário nenhum controlador de velocidade (Speed control), também não é necessária a bateria do 

receptor, o MFC abrange essas funções. 
 

 A  unidade  de 4ch R/C (Transmissor / Receptor) recomendada  para um ótimo funcionamento é : 
FUTABA ATTACK 4WD (T4VWD/FP-114H). 

 Este kit é designado para trabalhar com as unidades de R/C FUTABA, JR ou ACOMS’. Esteja ciente que 
algumas unidades de R/C que não empregam o sistema AUTO-NEUTRO (Retorno automático para a 
posição neutro), podem não realizar uma ótima operação e alguns conectores podem não ser compati-
veis  com o MFC. 

 Recomenda-se o uso do transmissor mencionado acima. A utilização de um transmissor de fabricante 
diferente, pode não ter a eficiência máxima neste kit. Rádios tipo PISTOLA ou sem trins, não operam 
todas as funções do MFC. 

 Receptores PCM, receptores Multi-Canais e os receptores SANWA mais velhos (com caixa preta), não 
foram avaliados para este kit. 

 Ao instalar a unidade  MFC-01 em um caminhão trucado (eixo duplo na trazeira), cabos de extensão 
para servos podem ser necessários. Use cabos de extensão (vendidos separadamente) para ter um 
alcance maior que 50 cm. 
 

UNIDADE DE CONTROLE DE MULTI-FUNÇÕES 

 A operação do transmissor reproduz som realista e efeitos de iluminação. 
 

Efeitos Sonoros 



 
a) Alarme 1...............................som da pressão baixa no tanque de ar, com o motor parado 
b) Ligando o Motor...................som de partida do motor. 
c) Marcha lenta.........................som do caminhão em marcha lenta. 
d) Secador de ar.........................som de dispositivo que remove a umidade ou óleo a partir do tanque de ar. 
e) Aceleração.............................som de aceleração do caminhão. 
f) Funcionando sem carreta......som de funcionamento sem carreta acoplada. 
g) Funcionando com carreta......som de funcionamento com carreta acoplada. 
h) Acoplamento.........................som de acoplamento de uma carreta. 
i) Desacoplamento....................som de desacoplamento de uma carreta. 
j) Redução da caixa de marcha..Som da troca de caixa de marcha, para baixo (Redução). 
k) Subida da caixa de marcha.....som da troca de caixa de marcha para cima. 
l) Descarga de ar 1.....................Som  de descarga de ar, quando o motorista está em operação. 
m) Descarga de ar 2.....................Som da descarga de ar quando parar. 
n) Freio motor.............................som do freio motor, quando desacelera derrepente. 
o) Breque....................................som de ar dos freios. 
p) Buzina curta............................som curto da buzina. 
q) Buzina continua......................som longo da buzina. 
r) Ligar sinal 1.............................som de tique – taque  das setas (Esquerda e Direita) 
s) Ligar sinal 2.............................som  somente da seta esquerda. 
t) Pisca alerta.............................som de tique-taque do pisca alerta (o mesmo do sinal 1). 
u) Alarme de ré...........................som de sirene de alerta e luz de ré, quando em marcha a ré. 
v) Freio de estacionamento........som do freio de estacionamento. 
w) Desligamento do motor..........som de desligamento do motor. 
x) Alarme 2.................................soa ao parar o motor com luzes acesas. 

 
 

Efeitos Elétricos 
 

1. Farois 
2. Luz de nevoeiro (Farois de milha) 
3. Lampadas do teto 
4. Indicador de velocidade 
5. Setas de direção 
6. Pisca alerta 
7. Lanternas trazeiras 
8. Lampada de Ré 
9. Luz auxiliar 

 

Unidade de Controle 
 

I. Interruptor de Alimentação................................serve para ligar o receptor   ON/OFF 
II. Interruptor de efeito elétrico..............................serve para alternar a unidade elétrica: 

a) Modo Desligada (Movimenta o caminhão com auxilio do transmissor , sem sons). 
b) Modo Ligada (Movimenta o caminhão com auxilio do transmissor, com sons). 
c) Modo Manual (Não movimenta o caminhão, usado para efeitos de iluminação no modo 

estático). 
III. Ativar sinal / pisca alertas....................................serve para ligar o pisca alerta. 
IV. Lampadas do teto.................................................serve para ligar as lâmpadas do indicador de 

velocidade. 
V. Luzes.....................................................................serve para ligar faróis de neblina, faróis, luzes 

auxiliares e lanternas. 
VI. Botão de volume..................................................serve para ajustar o volume do som. 

 

A unidade MFC-01, inclui um controlador elétrico de velocidade. 
 

     
 



 

 
 

Conectando os Cabos 
 

As partes marcadas com ※ não estão incluídas no kit. 
 



★ Ter o cuidado ao conectar  as unidades e os cabos corretamente. 

★ Sempre desconectar a bateria, quando conectar ou desconectar os conectores. 
 
  
          

 
 



 
 



 

((VR2))  ★ Esta função permite ajustar a vibração do motor, para mais ou para menos. 



 



 

 
 



 
 
 
 



 
























