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Unidade de controle de Multi-Funções para Caminhões 

“Estilo Europeu”  MFC - 03 

CUIDADO 
• Ao montar este kit, ferramentas, incluindo facas são usadas. Deve-se tomar cuidado extra para evitar 

ferimentos.  
• Manter fora do alcance das crianças durante a montagem. As crianças não devem ser autorizados a tocar 

nas ferramentas ou colocar qualquer peça ou material de embalagem em suas bocas. 

Antes da Montagem: 
• Obrigado por adquirir este produto Tamiya ! Verifique o conteúdo do Kit antes da montagem. Entre em 

contato com seu revendedor Tamiya, se faltar alguma peça ou se encontrar peças com defeito. 
• Leia atentamente e entenda completamente este manual de instruções, antes de iniciar a montagem. 

Sistema R/C 
• Este kit requer os seguintes itens: 
  
1. Um transmissor  de 4 canais com Joystick de retorno automático para a posição neutra, (self-neutral) e 

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

de 6V do receptor, o MFC 03 abrange essas funções. 

• Não use com sistemas R/C de 2 ou 3 canais. Os transmissores recomendados para operações ideais, são: 
Futaba ATTACK 4WD – T4VWD com Receiver R114H ou Futaba ATTACK 4YWD -2.4Ghz com Receiver R204 
GF-T. 

 
※ Use somente unidades R/C compatíveis, como listados acima. Se tiver dúvidas quanto a compatibilidade, 
entre em contato com seu fornecedor Tamiya local. 
 
• Ao usar transmissores que não listados acima, utilize apenas transmissores com Sticks de retorno automático 

(self-neutral) de 4 canais com Trims deslizantes. Transmissores que não usam o sistema de retorno (self-
neutral) ou que tenham Trims por toque, podem não realizar as operações com eficiência. 

• Unidades transmissoras de outros fabricantes que não listados acima, podem funcionar, mas algumas 
funções podem não ter a performance ideal. Os sinais podem ser diferentes, por isso, por favor, use as 
unidades recomendadas. 

• Evite o uso de transmissores do tipo roda ou aqueles sem Sticks e trims, pois você não irá ter a eficiência da 
unidade. 

• Transmissores PCM, de multi-canais, sinais diferentes ou múltiplos sinais por canal, não podem ser utilizados 
com este Kit. 

• Use o motor RS540 que acompanha o Kit, ou motores da série de peças Opcionais para Tractor Trucks. Não 
use outros motores de alta potência, eles podem danificar a MFC 03. 

• Alguns modelos de caminhões, podem exigir cabos de extensão para os servos. Utilize cabos de extensão 
(vendidos separadamente) em uma distancia maior que 30 cm. 

• Alguns tipos de receiver podem não ser compatíveis e requerem modificações ou utilização de cabo de 
conversão. 

• Esse equipamento é designado para uso de baterias Tamiya de 7.2V ou 6.6V, baterias de maior tensão 
podem danificar essa unidade. 
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Unidade de Controle de Multi-Funções 

• Permite a recriação das luzes e sons 
operados através do transmissor. 

• Possui o modo de demonstração, 
para mostrar os vários efeitos criados 
pela unidade. 

Unidade MFC 03 
★ Contém ESC embutido de baixa 
velocidade e com freio. 
 
Unidade de Controle 
★ Interruptor manual de Liga e 
desliga e botão de volume. 
 
Unidade de Vibração 
★ Recria a vibração do motor em 
conjunto com sons. 
 
Chave de Acoplamento 
★ Chave que aciona os sons de engate 
e desengate da carreta. 
 
Pisca do Farol Alto 
★ Operado via transmissor. 

Farol Luz de 
Neblina 

   Seta 
dianteira 

MFC 03 

Unidade de 
Vibração 

Alto falante 

Chave de sons 
do acoplamento 

Seta traseira Luz de ré Lanterna traseira 

Luz auxiliar 

Unidade de 
Controle 

Luzes 
Auxiliares 

Luzes do 
Teto 

Indicador de  
Velocidade 

Luzes dos 
faróis altos 

Unidade de Controle 

• Controla manualmente as luzes, nível de volume e a seleção do modo de demonstração. 
• Indicador luminoso de ativação. 
• Chave de Liga/Desliga. 
• Chave de seleção: Alterna as funções de R/C e vários modos de demonstração. 
• Chave de Lanternas / pisca alertas: Alterna entre os controles de lanternas e pisca alertas. 
• Chave das luzes do teto / indicador de velocidade: Alterna entre o controle das lâmpadas do teto e das 

lâmpadas indicadoras de velocidade. 
• Sequência do interruptor de luz: OFF=>Luzes auxiliares=>Luzes do teto=>Faróis e Luz de neblina=>OFF. 
• Botão e Modo: Tem 4  modos de comutação e demonstração de luz. 
• Botão de som: Ajusta o volume de saída do Alto falante. 
※ A chave de comutação das Luzes e Modo é a mesma, para cada pressionamento, haverá um efeito 
diferente. 

※ O tamanho do LED J17 (faróis altos) 
varia sua posição e fixação de acordo com 
cada modelo. Use o tamanho apropriado 
no modelo a ser montado. 
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Efeitos Sonoros 
 
• Desfrute dos efeitos sonoros realísticos via transmissor. 
 
 Ignição: Chave virando na ignição. 
 Alarme 1: Som emitido no pré-aquecimento do motor. 
 Partida do motor 1: Som do motor pegando na primeira tentativa. 
 Partida do motor 2: Som do motor quando não pega na primeira tentativa. 
 Marcha lenta: Som típico de um motor de 6 Litros em marcha lenta. 
 Som do motor 1: Som do funcionamento do motor com carreta acoplada. 
 Som do motor 2: Som do funcionamento do motor sem carreta acoplada. 
 Som do motor 3: Som do motor acelerando. 
 Desligamento do motor: Som emitido após a paragem do motor, simulando o desligamento. 
 Aumento de rotação do motor: Som de aumento de rotação do motor. 
 Troca de marchas: Som das trocas de marchas do câmbio. 
 Buzina A: Toque curto da buzina. 
 Buzina B: Toque longo da buzina. 
 Acoplamento: Som de engate de uma carreta. 
 Desacoplamento: Som de desengate de uma carreta. 
 Freios: Som de frenagem do caminhão. 
 Setas 1: Som de tique-taque das setas. 
 Setas 2: Som de tique-taque das setas. 
 Pisca alerta 1: Som do tique-taque do pisca alerta. 
 Pisca alerta 2: Som do tique-taque do pisca alerta. 
 Alarme de ré: Som emitido quando acionada a marcha a ré. 
 Descarga de ar 1(depois de ligar o motor): Som emitido uma vez, depois da partida do motor. 
 Descarga de ar 2 (em marcha lenta): Som emitido enquanto o freio estacionário está acionado. 
 Descarga de ar 3 (depois de voltar a ponto morto): Som de emitido em marcha lenta. 
 Descarga de ar 4 (a cada 20 segundos quando em marcha lenta): Som de descargas regulares quando em marcha 

lenta. 
 Descarga de ar 5 (a cada 10 segundos quando em funcionamento): Som de ar emitido quando em movimento. 
 Descarga de ar 6 (descarga de ar quando efetuar frenagem): Som de ar emitido durante frenagem. 
 Descarga de ar 7 (descarga de ar no desligamento do motor): Som de ar emitido após desligamento do motor. 
 Descarga de ar 8 (descarga de ar manual): Som de ar emitido manualmente pelo transmissor. 
 Alarme 2: Alerta de quando as luzes estão acesas com o motor parado. 
 Alarme 3: Soa quando a bateria estiver baixa. 
 Alarme 4: Som de verificação do alto-falante. 
 

Efeitos luminosos 
• Desfrute dos efeitos de iluminação realísticos via transmissor. 

 
• Faróis: Faróis do estilo HID. 
• Faróis de Neblina: Faróis de neblina do estilo HID. 
• Farol Alto: Intermitente, operado manualmente pelo transmissor. 
• Luzes de freio: Acendem quando o modelo é freiado. 
• Luzes de ré: Acendem quando em marcha a ré, juntamente com alarme sonoro. 
• Pisca Alerta: Quando acionados, emitem som característico de seu funcionamento. 
•  Luzes de setas: Acendem e emitem som característico de seu funcionamento. 
• Luzes auxiliares: Podem acender individualmente de outras luzes. 
• Lâmpadas do teto: 5 Lâmpadas do teto (opcional) 
• Indicadores de velocidade: Luzes que indicam a marcha que o modelo esta utilizando. 
• Luzes para carretas 56502 (Item opcional): Controla as luzes da carreta. 
• Alerta de baixa tensão: Todas as luzes piscam para avisar a necessidade da troca de bateria. 
• Modo de demonstração 1: Operação manual das luzes. 
• Modo de demonstração 2: Pisca devagar. 
• Modo de demonstração 3: Iluminação lenta. 
• Modo de demonstração 4: Iluminação rápida. 
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Conexão dos cabos 
 
Peças marcadas com ※ não estão inclusas neste Kit 

※ Servo de Direção 

※ Servo para  Kit 56605 
   Pés de apoio elétrico 

※ Servo do Cambio 

※ Receiver 

Conectar cabo J7 do MFC 
               (Cambio)  

Conectar cabo J6 do MFC 
       (Pés motorizados) 

Conectar cabo J5 do MFC  
            (Aceleração) 

Conectar cabo J4 do MFC   
               (Direção) 

Parte traseira 
 da Unidade 
de Controle. 

Unidade de 
Controle 

MFC 03 

★ Note que os conectores  
            são numerados. 

Alto-falante 

Unidade de Vibração 

Motor S540 

※ Bateria de 7,2V ou 6,6V - Tamiya 

Luzes (Leds) 

Interruptor do 
acoplamento 

Unidade MFC 03 

★ Note que a posição do canal pode variar 
entre as unidades R/C usadas. 
★ Nunca ligue a bateria no Receiver, isso 
pode danificar permanentemente o aparelho 

★ Quando precisar desconectar um cabo, use um 
Alicate de bico e puxe com cuidado. Tenha o cuidado 
de não prender o conector com muita força. 
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Identificando os cabos com etiquetas 

● Identificar os cabos com etiquetas para eliminar confusões durante 
a fixação da fiação. 

★ Este produto contém dois conjuntos de cabos 5ø (Whi)/Whi-bla. 

Você terá que escolher entre os conectores J13(Farol), J14(Farol de 
neblina) e J17(Farol alto), em qual conecta-los. Caso tenha dúvidas ou 
queira fazer conexões adicionais, contate o representante Tamiya 
local. 

★ Os conectores são todos iguais, tenha 
cuidado para não confundi-los ao anexar 
as etiquetas. 

Número do conector 
★ Esses números indicam a posição de 
encaixe na MFC 03. 

Nome da 
peça 

Função 
do Led 

Diâmetro do Led   Cor  
do LED 

Cor dos Fios 

※  Dependendo do 
modelo, modificações 
podem ser necessárias 
para a fixação dos Leds 
de faróis altos. 
Consulte a página 
apropriada. 

★ ATENÇÃO: As características dos LEDS e FIOS devem 
coincidir com as especificações das ETIQUETAS de identificação 

Interruptores da Unidade de Controle 

Chave de  
Liga/Desliga   Chave 

Seletora 
 Volume do 
Alto Falante 

 Lâmpada 
Indicadora 

Pisca Alerta Acionamento dos 
  Indicadores de  
      Velocidade 

Acionamento 
Das Luzes 

• Retire a unidade de controle da caixa plástica e 
conecte os cabos 3P (J32), 5P (J30) e 7P (J11). 

• Use a caixa correspondente ao caminhão que esta 
sendo montado e cole a Placa de Identificação. 

 
★ Nunca ligue a MFC com a placa de circuito exposta, 
Isso pode levar a curto-circuíto. 
Sempre feche a caixa. 
 
• A chave de Liga/Desliga serve como um 

interruptor do receiver. Voltando a desligar e ligar 
novamente, inicializa uma nova transmissão. 

★ Desligue o interruptor, se o modelo não responder 
corretamente aos comandos. Se houver problemas 
com os comandos do transmissor, execute 
novamente o Bind. 

Lâmpada indicadora 

• Acende quando a alimentação esta ligada e 
apaga quando a energia é desligada, ela também 
exibe o status da conexão e erros que ocorrem. 

 
★ Se o modelo não responde corretamente aos 
comandos do transmissor e a lâmpada estiver 
piscando, pode haver um erro. Entre em contato 
com seu revendedor Tamiya. 

Chave seletora 

• Modo de demonstração: é um modo de 
exibição manual sem a utilização do 
transmissor. 

• São quatro modos:  
1 - Operação manual das luzes 
2 - Piscar lento 
3 - Iluminação lenta 
4 - Iluminação rápida   

• Multi – Modo: Executa todos os sons, 
luzes e efeitos de vibração. 

• Modo R/C:  Condução normal com sons, 
luzes e efeitos de vibração estarão 
desligados. 5 



Botão do Pisca Alerta 

Ativa as 
setas 

Ativa o 
pisca 
alertas 

● Alterna entre setas e pisca alertas 

Botão das lanternas do teto 

Ativa as 
lanternas 
do teto 

Ativa o 
indicador de 
velocidades 

● Alterna entre o modo de iluminação e o modo de 
indicador de velocidade. 
★ O transmissor não pode ser usado para alternar 
entre estes modos. 
Lâmpadas do teto: Todos os 5 LEDS permanecem 
acesos. 
Indicadores de velocidade: As 3 lâmpadas do meio 
acendem-se de acordo com a posição da marcha. 
Os indicadores de velocidade não acendem quando 
o caminhão esta parado, ou em marcha à ré. 
★ A função de lâmpadas do teto e indicador de 
velocidade, pode variar de acordo com o modelo de 
caminhão. Para a posição correta dos LEDS, 
consulte o manual de instruções ao fazer a 
montagem. 

Indicador de 
Velocidade 

1ª marcha 2ª marcha 3ª marcha 

Botão das luzes 

● Acende as luzes na seguinte ordem: OFF / lanternas / 
Luzes do teto (indicadores de velocidade) / faróis / faróis 
de neblina / OFF. 
★ Essa ordem não pode ser mudada. 

Todas as 
Lâmpadas 
desligadas 

Lanternas 
Luzes do 
teto 

Faróis 

● Pressione e segure o botão para mudar para o modo 
de demonstração. 

Todas as luzes 
         ligadas 

  Luzes  
piscantes 

Luzes piscam   
lentamente 

Luzes piscam 
rápidamente 

Volume do alto-falante 

● Ajusta o volume do alto-falante. Não aumente mais de 
80%, pois isso fará com que o som seja distorcido. 
★ Esteja atento com as pessoas a sua volta, para não 
incomoda-las. 

Utilização do transmissor ● Ligar o interruptor de alimentação inicializa a unidade. Sempre desligue o 
aparelho se ocorrer um erro. 

Aceleração 
Direção 

★ Manter os Trims em neutro 

Os efeitos de luz e 
sons serão ativados 
de acordo com  o 
modo selecionado 
e operação do 
transmissor. 

Buzina 

Mudança de marchas 

※ Os inversores de servos, devem ser mantidos na 
posição NORMAL. 

★ Os pés motorizados 
56505 usam comandos 
especiais  do transmissor. 

★ Se 
necessário 
ajustar a 
altura dos 
Sticks, 
procure 
fazer isso 
na posição  
neutra. 

Marcha à 
       ré 

Para frente 
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Configuração da MFC 03 

★ Faça as conexões da unidade e ligue-a. Faça os 
ajustes usando a chave de fenda incluída no Kit. 

※ Conector para 56502, 
Kit de luzes para carretas 

Posição 
Padrão 

● Botão do modo de ENSINO: Use ao 
inicializar a unidade para que os movimentos 
e intervalos dos Sticks sejam reconhecidos. 

● Interruptor de ajuste de Banda ou Faixa 
inoperante: As configurações de fábrica são 
para o uso com rádios ATTACK 4YWD – 2.Ghz 
ou ATTACK 4WD T4VWD. Ajuste a Banda se a 
unidade não responder corretamente aos 
comandos e depois altere o botão de ENSINO 
para finalizar. 

● Regulador do acelerador: Use para ajustar o 
limite de saída do acelerador. As configurações 
de fábrica fornecem uma aceleração suave. 

● Ajuste da Unidade de Vibração:  Ajusta a 
velocidade de rotação do motor de vibração, 
quando em marcha lenta. 
Velocidades mais lentas dão maior vibração, 
mas podem causar picotamentos. Ajuste a de 
acordo com o modelo. ★ Não use este conector. 

Configurando MFC 03 (Modo de ENSINO) 

● A configuração (ENSINO) é necessária para verificar o 
desempenho individual de cada transmissor, independente 
do fabricante. Certifique-se de executar a configuração toda 
Vez que você alterar ou usar um novo transmissor. 
 
● Conecte os cabos e ligue. Em seguida, ajuste usando a 
chave de fenda inclusa no Kit. Ajuste os Sticks e os 
interruptores de reversão dos servos, conforme as instruções 
fornecidas com o modelo do caminhão. 
 
● São 3 tipos de modos de ENSINO: 
 
A – Modo de ENSINO para o Transmissor (Detecção do 
alcance operacional) 
 
B – Modo de ENSINO do TRIM (Detecção ajustável da faixa) 
 
C – Modo de ENSINO da transmissão (Definindo as posições 
de Sticks e Trims para a mudança e envio de sinais). 
Tente entender totalmente as diferenças entre os modos 
antes de começar a configuração. 
 
● Configure na ordem indicada acima: A, B e C.  
Cada modo de ENSINO é indicado pelo LED ao lado da chave 
Liga/Desliga 
 
● Ajuste a chave seletora na posição  MULTI-MODO durante 
o processo de ENSINO 

Posição dos TRIMS no transmissor 

Sticks de 
controle 

Trim 

Chaves de reversão dos servos 

● Mantenha os TRIMS na posição neutra. 
 
● Mantenha as chaves de reversão em normal. 
Não mova as chaves. 
 
※ As posições podem variar de acordo com a 
unidade R/C usada. 
 
※ Sempre que possível, ajuste a posição neutra 
dos servos de direção, cambio e pés elétricos, 
através da alteração do comprimento das 
hastes de acionamento. 7 



1 – Pressione e segure o Botão SW1 entre 1 e 3 segundos. 
O pisca alertas pisca e o som de desligamento do motor 
será ouvido. O LED de alimentação da unidade de controle 
piscará. 

2 – Mova o Stick da esquerda, 
de cima para baixo 

3 – Mova o Stick da 
esquerda, da direita 
para a esquerda. 

4 – Mova o Stick da da 
direita, de cima para 
baixo. 

5 – Mova o Stick da 
direita, da direita para 
a esquerda. 

6 – Quando todos os canais 
forem configurados, o pisca 
alertas para de piscar. 

7 –  Pressione o botão 
SW1 e a ignição soará 
(Finalizado) 

A – Modo de ENSINO do transmissor 

B – Modo de ENSINO dos TRIMS 

1 – Pressione e segure o Botão SW1 por mais de 3 segundos. 
O pisca alertas pisca e o som de desligamento do motor será 
ouvido. O LED de alimentação da unidade de controle 
piscará. 

2 –Deslize o TRIM do canal 2 
de cima para baixo 

3 –Deslize o TRIM do 
canal 4 da direita para 
a esquerda. 

4 –Deslize o TRIM do canal 
3 de cima para baixo. 

5 –Deslize o TRIM do 
canal 1 da direita 
para a esquerda. 

6 – Por favor, note que, mesmo depois que todos os canais 
foram configurados, o pisca alertas continuará piscando. 
Pressione o botão SW1 e a ignição soará. (Finalizado) 
Retorne os TRIMS para o neutro após a operação. 

★ Tente este procedimento novamente se ele não funcionar corretamente. Caso contrário, consulte D: 
(configurações padrão) e reinicie a unidade. 
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C – Modo de ENSINO da transmissão 

1 – Desligue a unidade e selecione o Multi-Modo. 
2 – Ligue o transmissor e deslize o TRIM do canal 1 
para a direita, e o TRIM do canal 3 para cima. 

3 – Mantenha o Stick (canal 1 e 3) para cima e a direita e 
ligue a unidade. 

4 – O pisca alerta piscará. Uma única piscada indica o des-
locamento do servo para a 1ª marcha; uma piscada dupla indica o 
deslocamento para 2ª marcha e uma piscada tripla indicará o 
deslocamento para a 3ª marcha; a ignição soará e a lâmpada de 
alimentação acenderá quando as 3 marchas forem configuradas 
corretamente. 
Se a partida do motor soar durante o ENSINO, indica que a 
configuração falhou. 

5 – Não retorne os TRIMS dos canais 1 e 3 para a posição 
neutra, enquanto estiver fazendo o ENSINO. 

6 – Observe a mudança da haste na parte inferior do chassis 

7 – Mova o Stick do 4º canal para verificar e manter a melhor 
posição da 1ª marcha. 

8 – Mova o Stick (canal 1 e 3) para a direita e acima, a luz de 
alimentação irá piscar e mudar em conformidade. 

9 – Verifique a melhor posição da 2ª marcha e repita o 
procedimento 8. 

10 – Verifique a melhor posição da 3ª marcha e repita o 
procedimento 8. 
 

11 – A ignição soa quando todas as 3 
marchas forem configuradas. 
 
 
12 – Retorne os TRIMS dos canais 1 e 3 
para a posição neutra. 

★ Este procedimento define as posições de desloca-
mento das marchas. O veículo que usar esta 
unidade não requer outros métodos. 

★ Se o procedimento não funcionar corretamente, repita 
todos os procedimentos de A: (Modo de ENSINO do trans-
missor), se ainda assim não funcionar, consulte D: (Confi-
gurações padrão) e reinicie a unidade. 
★ Se a haste de ajuste de 4mm que liga o servo a caixa de 
marchas sair durante a sua movimentação, aplique graxa 
na área de deslizamento da haste para que ela tenha um 
movimento suave. 
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D: Configurações padrão 

1 – Desligue a unidade 2 – Segure o botão SW1 e ligue o aparelho. 
Todas as configurações voltarão ao padrão 
de fábrica. 
 
★ Certifique-se de voltar a executar cada 
modalidade de ENSINO após a 
reinicialização 

Operação do Transmissor e efeitos sonoros 

1 – Ignição / Alarme 1 / Pré-aquecimento 
Som emitido quando a unidade esta ligada ou é reiniciada. 
 

※ Não há som, quando o som do motor esta parado. Execute 
a partida do motor para que os sons sejam emitidos. 

2 – Partida do Motor 1 (Bem sucedida) / Marcha lenta / 
Descarga de Ar 1 
O som de partida do motor pode ser ativado depois que o som 
do pré-aquecimento tenha terminado. 
Puxe o Stick da direita totalmente para baixo quando reiniciar. 

3 – Partida do Motor 2 (Falhou) 
O motor não dará partida até que o som de pré-aquecimento 
tenha terminado. 
O motor não dará partida até que o Stick da direita não seja 
baixado completamente. 

Funções 
Especiais 

4 – Marcha Lenta / Descarga de Ar 2, 3 e 4 
 
1 - Os sons de descarga de ar são feitos em conjunto com o 
som da marcha lenta, quando o Stick da aceleração está em 
NEUTRO. 
 
2 - O som da descarga de ar 2 (Freio de estacionamento) 
soa oito segundos depois de parar o caminhão. 
 
3 - O som da descarga de ar 3, soa dois segundos depois 
que o Stick do acelerador é movido para a posição NEUTRA. 
 
4 - O som de descarga de ar 4 é emitido em intervalos de 
20 segundos. 

5 – Som do Motor 1 e 2 / Descarga de Ar 5 
 
Se uma carreta é rebocada, o som do motor também muda. 
Há uma descarga de ar a cada 10 segundos durante a 
execução. 
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6 – Som do Motor 4 
 
Som de aceleração produzido quando a embreagem é 
desacoplada. 

7 – Parada do Motor / Descarga de Ar 7 
 
O som da parada do motor é produzido quando a unidade de 
controle é desligada, ou quando a proteção de 
superaquecimento é acionada automaticamente. 
 
※ Lembre-se, quando usar Transmissores de 2.4Ghz desligue 
primeiramente a unidade de controle, depois o Transmissor. 

Unidade de 
   Controle Transmissor 

8 – Trocas de Marchas 
O som da troca de marchas é ativado quando houver a 
troca de marchas. Essa mudança da marcha  de uma 
velocidade superior ou inferior, é acompanhada pela 
mudança do som do motor. 

9 – Buzina A e B 
 
O som é pode ser acionado com o caminhão em 
movimento ou parado. 

O tipo do som da buzina pode ser escolhido via função 
especial do transmissor. 

10 – Engate e Desengate 

É emitido o som quando houver o engate ou desengate de 
uma carreta. 
A potência do motor é alterada automaticamente, para 
garantir o desempenho ideal para o caminhão. 

Chave do acoplamento 

11 – Freio / Descarga de Ar  6 

Soa em conjunto com o acionamento do freio. A descarga 
de Ar 6 soa imediatamente após a frenagem. 
Não soa na frenagem lenta. 

12 – Setas 1 e 2 

O som da seta soa quando o caminhão vira. Puxe o Stick da 
direita totalmente para baixo para completar a preparação 
da seta. 
Empurre o Stick da direita, para a esquerda ou direita para 
operar as setas e retorne a posição neutra para finalizar. 
Se as setas não desligarem automaticamente, puxe o Stick da 
direita para baixo, para cancelar a operação. 
Os sons das setas, podem ser mudados através da função 
especial do transmissor. 

Baixa 2ª Alta 
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13 – Som do Pisca Alerta 1 e 2 

O funcionamento do pisca alertas pode ser realizado 
através da função especial do transmissor. 

O som de funcionamento do pisca alertas pode ser 
mudado por meio da função especial do transmissor. 

  Ativa e 
desativa o  
pisca alerta 

Função ativada                               
          ou 
    desativada 

      Som 1 
do pisca alerta 

      Som 2 
do pisca alerta 

14 – Alarme da Marcha à Ré 

Soa quando o modelo é posto em marcha à ré. 
As luzes de ré também acendem. 

15 – Descarga de Ar 8 (Acionada Manualmente) 

Os sons são emitidos manualmente quando o Stick da direita 
é puxado totalmente para baixo e a marcha ré é acionada 
em 2ª marcha. 
O som não funciona quando o Stick de aceleração do modelo 
estiver em NEUTRO e o modelo parado. 

16 – Alarme 2 (Luzes Acesas) 

O alarme soa quando as luzes estão 
acesas, com o som do motor 
desligado. 
O alarme de luzes acesas não 
funciona, se o som de partida do 
modelo não for acionado ao ligar a 
unidade do MFC 

17 – Alarme 3 (Perda de Sinal) 

Soa quando o modelo perde o sinal e o motor para 
simultaneamente. 
O som do alarme irá parar quando o sinal for reestabelecido, 
porém, o procedimento de partida deve ser realizado 
novamente. 
NOTA: Quando o sinal for reestabelecido, não é necessário o 
som de partida do motor; pois o modelo já estava em 
funcionamento. 

Rádio 

18 – Alarme 4 (Verificação do Alto-Falante) 

A verificação do alto-falante pode ser feita no modo de 
demonstração 1 (confirme a piscada da lâmpada de energia). 
Pressione o botão das setas/pisca alerta e o botão de luz 
(opção MODO) simultaneamente para executar a checagem. 

Operação do Transmissor 

●  O transmissor de 4 canais permite 21 tipos de operações, incluindo acionamento de peças opcionais. 
●  Vários movimentos envolvendo Sticks e TRIMS são obrigatórios. Consulte este manual sempre que precisar 
executar as operações. 
●  Quando utilizar os TRIMS para alguma função, certifique-se de volta-lo ao NEUTRO após a operação. 
●  Consulte o manual de instruções fornecidos com as peças opcionais quando usá-las. 
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1 – Canal 1 (Direção) 

Permite um funcionamento suave em resposta aos 
movimentos do Stick. 

2 – Canal 2 (Acelerador) 

O acelerador pode estar relacionado com o funcionamento 
da embreagem (Stick da direita). As configurações podem 
ser ajustadas usando o botão VR1 da MFC. 
Puxe o Stick uma vez para frear e duas vezes para dar a 
marcha à ré. 
A aceleração é alterada quando o interruptor acoplador está 
ligado. 

Interruptor 
acoplador 

3 – Canal 3 (farol Alto) 

Pode ser controlado como mostrado na imagem abaixo. 
A função de farol alto não poderá ser operada, quando 
estiver operando os pés motorizados elétricos. 
Se fixar os LEDS dos faróis altos no lugar dos faróis, alguma 
modificações serão necessárias. 

4 – Canal 3 (Buzina) 

Pode ser operado como mostrado na imagem abaixo. 
A buzina não poderá ser operada, quando os pés 
elétricos motorizados estiverem sendo operados. 

5 – Canal 3 (Embreagem) 

• Pode ser controlada sob qualquer condição de 
funcionamento, incluindo uma tração das rodas com mais 
ou menos velocidade. 

• Quando o Stick estiver em NEUTRO, o modelo pode atingir 
a aceleração repentina. 

• Também é usado parar ou cancelar o funcionamento das 
setas. 

• Quando a unidade estiver ligada, mas o motor ainda não foi 
iniciado, essa operação liga o motor. 

• É usado para emitir o som da descarga de Ar 8. 
• A função de embreagem não poderá ser operada quando 

estiver controlando os pés elétricos motorizados. 

6 – Canal 3 (Ligando o Motor) 

Com a unidade ligada, o som de pré-aquecimento será ouvido. 
Movimente o Stick direito para baixo até o fim e o som de 
partida do motor será ouvido. 
A partida do motor só não será dada, se o Stick não for movido 
totalmente até o final ou não for mantido por tempo o suficiente 
para dar a partida. 

13 



7 – Canal 3 e peças opcionais (Pés motorizados) 

Ao usar pés de apoio motorizados, você terá as funções abaixo: 
A – Usado para abrir o gavião e liberar o pino rei. 
B – Usado para abaixar os pés elétricos. 
C – Usado para levantar os pés elétricos. 
 
Antes de trabalhar com uma carreta acoplada ao caminhão, 
certifique-se de operar corretamente o Stick de funcionamento 
dos pés elétricos. 
 
A função de embreagem não poderá ser operada quando estiver 
Controlando os pés elétricos. 

8 – Canal 4 (Caixa de Marchas) 

Mudanças de marchas podem ser realizadas pelo 
transmissor. 
O som é emitido em conjunto com a troca das marchas. 

Operação do Transmissor (Funções Especiais) 

※ Certifique-se que o caminhão não estará se movendo ao 
realizar as seguintes operações. Retornar os TRIMS para a 
posição NEUTRA após a operação. 

9 – Canal 3 Funções Especiais (Luzes) 

Deslize o TRIM do canal 3 completamente para baixo, e puxe 
totalmente para baixo o Stick para realizar as operações na 
ordem mostrada no diagrama abaixo. 
Essa função, também pode ser acionada na unidade de controle. 

Todas as 
luzes 
apagadas 

Luzes 
auxiliares 
acendem 

Luzes do 
teto 
acendem 

Faróis 
acendem 

10 – Canal 3 Funções Especiais (Pisca Alertas) 

Deslize o TRIM do canal 3 completamente para cima, mova o 
Stick totalmente para cima e o pisca alerta estará ligado, em 
seguida, retorne o Stick para a posição NEUTRO.  
Para desativar esta função, execute o mesmo procedimento 
acima. 
É possível ativar o pisca alerta sem os sons para mostrar 
vários modos de seleção. 

11 – Canal 4 Funções Especiais (Seleção da Buzina) 

Use para alternar entre os tipos de buzinas A e B. 
O pisca alerta não funcionará quando mudar o tipo de 
buzina. 

12 – Canal 4 Funções Especiais (Pés Motorizados) 

Deslize o TRIM do canal 4 completamente para a direita, 
empurre o Stick totalmente para a direita. O pisca alerta 
piscará para indicar que a função foi selecionada, volte o 
Stick e o TRIM para a posição NEUTRA e utilize o Stick direito 
do rádio para abaixar ou levantar os pés motorizados. 
Para desabilitar esta função, refaça os procedimentos acima. 
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13 – Canais 3 e 4 Funções Especiais (Desligar e Ligar o 
Motor) 

• Deslize os TRIMS dos canais 3 e 4 e mova os Sticks como 
indicados abaixo, para alternar entre o desligamento do 
motor e a preparação para a partida do motor. 

 
• Se a preparação for bem sucedida, os sons de ignição, 

alarm 1 e pré-aquecimento serão ouvidos. A parada do 
som do motor indica que a operação obteve sucesso. 

 
• Puxe o Stick da direita para baixo e o motor reiniciará. 

 
• Se o modelo já estiver desligado, realize os 

procedimentos acima antes de reiniciar o motor. 

14 – Canal 1 e 3 (Setas) 

Puxe o Stick da direita totalmente para baixo, para completar 
a preparação da função de seta 

Esterce para o lado desejado para que a seta funcione. 

Se o Stick da direita for empurrado ainda mais para o 
exterior, a função de seta será cancela quando retornar à 
posição NEUTRA. 

Se o Stick não é empurrado totalmente para o exterior, a seta 
continuará piscando mesmo quando o Stick retornar a posição 
NEUTRA. Para cancelar a função da seta, puxe o Stick para 
baixo. 

15 – Canal 1 e 3 Funções Especiais (Sons das Setas) 

Deslizar os TRIMS dos canais 1 e 3 e mover o Stick da direita 
como mostrado abaixo, para alternar entre os sons de setas 
1 e 2. 
Note que esta mudança, também irá alterar o som do pisca 
alerta. 

Som 1 

Som 2 
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