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Brinquedos adaptados 

As crianças com limitações motoras poderão não conseguir acionar os 

brinquedos com os habituais controlos remotos, pelo que necessitam de um 

manípulo simples para acesso. 

Vamos adaptar um comboio com controlo remoto de dois botões (um para 

andar para a frente e outro para andar para trás), abrindo o dispositivo de 

controlo remoto e fazendo ligações para um manípulo exterior. 

A adaptação do manípulo não interferirá na utilização normal dos botões do 

controlo remoto. 

 

Ilustração 1 - Brinquedo adaptado com manípulo 

Materiais e ferramentas 

Os materiais e ferramentas necessários à construção do manípulo de acesso 

ao brinquedo, constam de: 

 Cabo áudio mono  (3.5 mm) 

 2 tomadas de jack 

 Chave de parafusos adequada ao tamanho e tipo de parafusos do 

controle remoto 

 Berbequim e brocas para furar a cobertura de plástico do controlo 

remoto 

 Ferro de soldar e solda  
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Ilustração 2 - Materiais e ferramentas 

Nota: a utilização de multímetro poderá ser útil para verificar as ligações dos 

circuitos 

Abertura do controlo remoto 

Abrir o controlo remoto, remover a pilha e remover todos os parafusos com a 

chave de parafusos. Junte os parafusos num recipiente para não os perder. 

 

Ilustração 3 - Abertura do controlo remoto 

A placa do circuito e os interruptores 

No interior do controlo remoto temos a placa do circuito onde estão visíveis os 

dois interruptores. 

 

Ilustração 4 - Placa do circuito interno 
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Vamos ter de desaparafusar a placa para podermos soldar o cabo com a 

tomada do jack por trás de cada botão (junte os parafusos para não os perder). 

Deteção dos pontos de ligação com o multímetro 

De seguida temos de detetar os pontos de ligação do interruptor, aos quais 

temos de soldar a tomada do jack. Se medir com o multímetro este dará um 

sinal de beep, e os valores alteram-se no visor digital. 

 

Ilustração 5 - Multimetro e medição 

Ligação e soldagem das tomadas de jack 

Vamos fazer a ligação das tomadas de jack dos dois interruptores utilizando 

fios elétricos de cores diferentes. Temos de descarnar a ponta de cada fio e 

dobrar. Cada tomada de jack tem três patilhas com orifícios mas só iremos 

colocar cada fio em duas, a do meio fica sem efeito. 

 

Ilustração 6 – Tomadas de jack e fios elétricos 

Vamos agora soldar aos pontos que havíamos detetado anteriormente com o 
multímetro 
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.  
Ilustração 7 - Soldagem dos fios elétricos à placa do circuito 

Reposição do circuito e montagem do controlo remoto 

Vamos fazer dois furos com o berbequim na cobertura plástica do controlo 

remoto e encaixar as tomadas de jack nos furos a partir do interior e aparafusar 

com porcas no exterior para os segurar. Assegure-se que os fios ficam bem no 

interior da caixa do controlo remoto e feche-a bem. Antes de aparafusar as 

duas partes plásticas do controlo, ensaie, colocando a pilha e ligando qualquer 

manípulo ao controlo remoto para ver se o brinquedo se move. Se funcionar 

bem, coloque os parafusos para unir as duas partes plásticas do controlo 

remoto. 

 

Ilustração 8 - Inserção das tomadas de jack 
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Fontes 

Holiday Toy Switch Adapting – http://www.instructables.com/id/Holiday-Toy-

Switch-Adapting   

 Esta ficha pode ser livremente usada e adaptada  

http://www.instructables.com/id/Holiday-Toy-Switch-Adapting
http://www.instructables.com/id/Holiday-Toy-Switch-Adapting

