
Tutorial Barata elétricaTutorial Barata elétrica

Materiais necessários:
1 cabeça de escova de dente usada

1 motor de vibra-call usado
2 pedacinhos de fios ou arames de amarrar pão 

  Fita isolante
2 baterias moedas pequenas

Usando os componentes da reciclagem de lixo precisará comprar 
apenas as baterias que custam de 3,00 a 5,00 reais.

Passo 1 : Cortar a escova de dente.

Passo 2 : Juntar as duas baterias deixando um 
lado positivo para cima e negativo para baixo.

Passo 3 : Solde os fios do botão. Ou passe fita                       
isolante.

Passo 4 : Prenda o vibra na escova de dente com 
fita dupla face. Coloque fita isolante para garantir.

Passo 5 : Use dupla face para prender o fio ver-
melho do vibra que será preso na base e as bate-
rias (lado negativo em cima).

Passo 6 : Prenda com muito cuidado um dos fios 
do botão no fio vermelho do vibra (proteja com 
fita isolante).

Passo 7 : O outro fio do botão será preso na 
parte superior das baterias.

 Agora é só customizar do seu jeito!
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