
Elektrická lokomotiva øady 141 (ex. E499.1) byla vyvinuta v Škoda Plzeò
jako konstrukèní pokraèování typu E499.0 "Bobina" s náhradou
licenèních prvkù domácím vývojem.
V letech 1959-61 bylo vyrobeno 61ks pro ÈSD a souèasnì dalších
30ks pro polské dráhy PKP ( oznaèeno EU05) a 87ks pro SSSR pod
oznaèením Ès3.

Lokomotivy byly díky rychlosti 120km/h urèeny pøevá�nì pro osobní a
rychlíkovou dopravu. V 90.letech pøešly všechny zvývající lokomotivy
pod ÈD, do roku 2012 byla vìtšina ji� vyøazena a zùstavají v provozu
poslední stroje jako zálo�ní rezervy.

Bezpeènostní a záruèní instrukce
Model lokomotivy je vyroben termoplastù a kovových dílù a je urèen jen pro dospìlé u�ivatele. Obsahuje drobné èásti, které mohou malé dìti
odlomit a spolknout! Pøi provozu na kolejišti je nutné pou�ívat bezpeèné zdroje napájení max. hodnoty 12VDC, proudové jištìní 1A a mít
model pod trvalým dozorem. Je urèen výhradnì pro nekomerèní pou�ití.
Záruèní podmínky se vztahuji jen na závady zapøíèinìné vadou materiálu nebo komponent, která vznikla bì�ným, nekomerèním u�íváním.
Na závady vzniklé hrubým a nesprávným pou�íváním, demontá�í, nevhodným uskladnìním a okolním prostøedím se záruka nevztahuje.

Parametry modelu:
Délka pøes nárazníky: 131mm, hmotnost: 200g, napájení: 12VDC, odbìr motoru 0.3Amax, min. polomìr oblouku: 300mm

Ulo�ení a údr�ba modelu
Model skladujte a pøevá�ejte v orig. obalu s molitanovou výstelkou, chraòte od zdrojù tepla nad 30°C
a sluneèního záøení, mimo prašné prostøedí. Pøi vyjímání dbejte opatrnosti na drobné detaily.
Bì�ná údr�ba modelu spoèívá v kontrole èistoty pojezdových koleèek a sbìracích kontaktù. Pro
èíštìní pou�ívejte mìkkých nástrojù a lihu. Nepou�ívat ostré pøedmìty a organická rozpouštìdla.

Pøístup ke kolùm je po sejmutí masky pøevodovky, pomocí opatrného
odklopení zapadek dolního krytu pøevodovky (obr.1 a 5.).

Model má dvojité sbìraèe proudu z kol, z výroby je napru�en pouze jeden kontakt. Pro prodlou�ení
provozu na zneèištených kolejích lze napru�it i druhý kontakt pro zlepšení odbìru proudu.

Kola èistit pouze lihem !

Montá� dekodéru DCC (NEM 651, 6 pin)
Sejmutí karosérie se provádí vyhnutím karosérie pro uvolnìní západek (obr.2). Operaci provádìjte
nízko nad mìkkou podlo�kou pro utlumení pádu pojezdu po uvolnìní karosérie. Pozor na imitace
elektrovýzbroje pro poškození. Model je vybaven rozhraním a standardnì dodávám s
propojkou pro analogový provoz. Vyjmìte propojku a vlo�te DCC dekodér (obr. 3). U zvukových
dekodérù je pøipraven i dr�ák pro umístìní reproduktoru.

NEM651

Montá� doplòkù
K modelu jsou dodávány díly na doplnìní,
které si montuje u�ivatel sám. Na obr. 2 a 4 je
znázornìno umístìní dílù a identifikaèních
tabulek.

Montá� náprav a údr�ba pøevodù
K modelu je dodávána náhradní náprava s
gumovou bandá�í pro zvýšení ta�né síly modelu. V
pøípadì pou�ití ji vymìnte za vnitøní dvojkolí na
jednom z podvozkù. Výmìna za vnìjší dvojkolí není
doporuèena, zhorší jízdní vlastnosti modelu.

Kryt pøevodovky se odejme opatrným zasunutím
jehly za západku, jejím vyhnutím cca o 0.6mm a
tahem krytu dolù- obr. 5.

Opravy modelu
Záruèní a pozáruèní opravy modelù zajiš�uje výrobce resp. prostøednictvím prodejce modelu. Kontaktní udaje jsou
na Souèástí modelu je vyplnìný záruèní list s vyznaèením typu modelu a data prodeje a razítkem prodejce.www.mtb-model.com

výrobce: Segala group s.r.o , Praha 10
Po ukonèení �ivotnosti model odevzdejte do sbìren elektrodpadu!
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