22.41,44

FERRORAMA ELETRÔNICO - SL-4000

1 conjunto de desengate dos vagões

CONTÉM: 19 curvas

1 locomotiva elétrica

5 relas pequenas
6 retas grandes
1 comando de alavanca

1 vagão com containers
1 cancela
1 Estação eletrônica
2 pilares
2 acessos de aclive
2 topos de aclive
1 rampa de colocação

1 desvio longo direi t o
1 desvio duplo esquerdo
8 postes (conjunto de 3 peças)
2 sinaleiros com escada
2 sinaleiros sem escada
2 comandos manuais de marcha a ré
1 pára-choque

1 folha de adesivos

OS SONS ELETRÔNICOS DO SEU FERRORAMA SL-40OO
Ao passar pela casinha da ESTAÇÃO, o FERRORAMA SL-4000 aciona os sons eletrônicos
de locomotiva, de apito e. pouco lempo depois, de ale ria de cancela.
Na reversão, quando a locomotiva anda em direção conlraria no circuito,
ela NÃO ACIONA os sons elelrônicos ao passar pela ESTAÇAo.
ATENÇÃO: Observe sempre a distância ideal entre a Estaçâo Eletrônica e!1 cancela,
para coincidirem 05 sons da locomotiva e o som de alerta da cancela.
Com o enfraquecimento das pilhas da locomotiva, ela fica mais lenla e, nesse caso,
a Estação deverá ficar mais próxima da cancela, para coincidência dos sons.

CIRCUITO BÁSICO DO SL-4000
Veja no desenho abaixo o cilcuilfl básico do seu FERRORAMA SL-4000.
Você pode cri ar OIJlros circuitos, se quiser.
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MONTE O CIRCUITO BÁSICO
1. JUNTE OS TRILHOS

3. COLOQUE OS SINALEIROS E OS POSTES.

Encaixe as pontas dos trilhos,
conforme o desenho abaixo.

• Levante os trilhos e coloque o sinaleiro por
baixo dos dormentes. conforme ti lig ura 4.

• Fig . "

2. COLOQUE AS RAMPAS E PILARES
Encaixe o TOPO 00 ACLI VE (A) no ACESSO
DO ACLIVE (9), para lormar a rampa .
Ao montar a parte elevada dos trilhos.
observe que o ponto de encaixe dos trilhos
fique apoiado no centro dos pilares, conforme
mostra a figura 3, exceto no caso da PONTE .

.. Encaixe os postes nos dormentes, aos pares, um de cada ladq
do Irilho. Aí, coloque o travessão sobre eles, conforme a
figura 5.

• Ponlo de encaixe dos Irilhos
CENTIlO

• Fig . 5

4. COLOQUE A ESTAÇÃO ELETRÔNICA

• Fig _3

• Pilar

Encaixe a rampa da Estação Etetrônica por baixo dos trilhos,
entre dois dormentes. conforme a figura 1. Observe a dlslãncia
ideal enlre a Estação e a cancela , para coincidirem os sons da
locomotiva com o som de alerla da cancela.

APLIQUE OS ADESIVOS
Destaque os adesivoS da folha e aplique-os conforme a figura 6.

COLOQUE AS PILHAS

TREM NA RAMPA

1. NA LOCOMOTIVA ELÉTRICA

Coloque a rampa nos trilhos e o trem desligado na f<lmpa.
deslizandO·Q sobre os trilhos. Agora. ligue o trem .
E lá vai ele andando pelo circuito. ____

Pressione com o indicador o leto da locomotiva para trás e puxa
a parte da frente para cima, conforme a figura 7a .
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AI. coloque duas pilhas médias, tamanho '·C". de 1,5 V (nAo
inCluídas). Observe bem 0$ pólos das pilhas· os pólos posilivos
( .. ) em direção à frente da locomotiva. mais próximos do botão
liGA/DESLIGA. Não coloque as pilhas ao contrário. senão a
locomotiva não tunciona. Veja a ligura 7b.
Para fechar o comparlimento de pilhas, enceixe primeiro a
abillha da tampa na parte de trás da carroceria da locomotiva .
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COMANDE OS TRENS I
1. COMANDO DE ALAVANCA
Você aciona as alavancas de comando e a composição segue
no sentido indicado pela seta desenhada junlo à alavanca.
Veja a figura 10.
ATENÇAO; NUNCA COloque
• CQMArmO DE ALAVAN!; A
as duas alavancas na posição
11'11111~'111111I1:
" UGA" ao mesmo tempo.
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2. COMANDO MANUAL

• Fig. 7b
• Bot:lo LlGAlOeSLIGA

2. NA ESTAÇÃO
Oesiize a iamJ.la tio curnpdrlin)~lllú de
pilhas. no senlido da seta. Aí, relire a
tampa e coloque duas pilhas pequenas.
lamanho "AA", de 1,5 V (não inCluídas).
conforme o desenho no compartimenlO.
Agora, recoloque alampa e deslize
para Irente para prender. Veja 8 figura
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Coloque o comando manual de matcha a ré para a composição
seguir na direção indicada pela sela .
Quando usor dois comandos
de marcha a ré. deixe sempte
• COMANDO MANUAL
um espaço de qualfo ou mais
dormentes entre eles.
Veja a ligura 11
. n ;o. "
3. CONTROLE DE DESVIOS

Para mudar o desvio de posição,

mova suavemente a alavanca
amarela alé o fim, para a direita OU
esquerda .
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4. ENGATE E DESENGATE OS VAGÕES

OBAI A BRINCADEIRA VAI COMEÇARI

o pino da posiçâo da eng.ueldesengale indicada na
figura 13faz com que os vagões desengalem
e engatem automaticamente. Numa volta ele
desengata e na volla seguinte engata.
O pino na posição LIVRE · indicada na figura 13 ·
não engata nem desengala os vagões.

PREPARE A LOCOMOTIVA
• Botão lIGAIOESl.lGA

o
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• Fiq. 13

• FIg. 9

• Conlrole de direção auloonalico

• Posição de ENGATE e OESENGATE
4

PoslçiiCl LIVRE (Nilo <'tl1gala
nem desengala OS \I~gões)

ESTES SÃO OS OUTROS FERRORAMAS ESTRELA
• Sl·5000

4

SL-3000
• SL-2000

• Direção de rotação para
acionar li E6laçAo Eletr Ónit;8.

• F.SIIIÇAo Elelrônir.a
• AevelSOf

• Cancellll

MANUFATURA OE BRmQUEOOS ESTRELA S,A .
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