Lokomotywa spalinowa serii 740 (ex T448), T448p
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Lokomotywa spalinowa serii 740 (ex T448.0) by³a wyprodukowana w ÈKD Praha w latach
1973-1989 w iloœci oko³o 600 sztuk z przeznaczeniem dla przemys³u i modernizacji linii
kolejowych. Dziêki niezawodnoœci i wiêkszemu ciê¿arowi lokomotywy te znalaz³y szerokie
zastosowanie w zak³adach przemys³owych i s¹ najczêœciej u¿ywanymi lokomotywami w
przewaozach towarowych razem z seri¹ 742 u¿ywan¹ na kolejach pañstwowych.
Lokomotywy te s¹ stosowane powszechnie w poci¹gach towarowych na wszystkich liniach
krajowych kolei prywatnych przewoŸników, w tym tak¿e lokomotywy, które by³y
rekonstruowane. By³y tak¿e eksportowane do Polski dla prywatnych przewoŸników w iloœci
160 sztuk.
Parametry modelu: d³ugoœæ : 154 mm, waga : 410g,
zasilanie 12V DC, odbiór pr¹du silnika : 0.5A max., minimalny ³uk : 360 mm
Warunki bezpiecznego u¿ywania i gwarancji.
Model jest wyprodukowany z czêœci plastikowych i metalowych i jest przeznaczony dla osób doros³ych. Ze wzglêdu na drobne czêœci, które po od³amaniu mog¹
zostaæ po³kniête nie jest
przeznaczony dla ma³ych dzieci. Do napêdu modelu nale¿y u¿ywaæ bezpieczne urz¹dzenia o maksymalnym napiêciu 14V (DC) / 1 A.Gwarancja modelu obejmuje
tylko wady fabryczne materia³u lub komponentów, które powsta³y podczas niekomercyjnego u¿ywania. Gwarancja nie obejmuje wad i uszkodzeñ powsta³ych w
wyniku niew³aœciwego u¿ywania, demonta¿u i przechowywania modelu.
Przechowywanie i utrzymanie modelu
Model nale¿y przechowywaæ w fabrycznym bezpiecznym opakowaniu i chroniæ przed temperatur¹ powy¿ej 30°C. Przy wyjmowaniu z opakowania nale¿y uwa¿aæ
na drobne elementy. Prawid³owe utrzymanie modelu to przede wszystkim kontrola czystoœci kó³ i punktu odbioru pr¹du z kó³. Do czyszczenia tych elementów
nale¿y u¿ywaæ miêkkich przedmiotów i alkoholu.Nie nale¿y u¿ywaæ ostrych narzêdzi i organicznych rozpuszczalników.
Dostêp do kó³ i przek³adni - nale¿y ostro¿nie zdemontowaæ os³onê wózka - Rys.1. Okresowo nale¿y tak¿e smarowaæ specjalnym olejem do modeli kolejowych
przek³adnie modelu, które maj¹ wp³yw na cich¹ pracê modelu. Model posiada trzy punkty odbioru pr¹du - fabrycznie jest pod³¹czony jeden taki kontakt. Dla
lepszego odbioru pr¹du z kó³ mo¿na pod³¹czyæ pozosta³e dwa kontakty.
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Monta¿ dekodera DCC
Zdjêcie karoserii - Rys.2 - od spodu modelu w zbiorniku znajduje siê czarna czêœæ (drut w kszta³cie
litery “C”) - zabezpieczenie to nale¿y odgi¹æ w górê i w kierunku jak pokazuje rysunek a nastêpnie ca³kowicie
wysun¹æ ze zbiornika. Teraz mo¿na karoseriê zdj¹æ poci¹gaj¹c j¹ delikatnie do góry (na przemian przód i ty³).
Model jest wyposa¿ony w gniazdo dekodera PluX22. Nale¿y wyci¹gn¹æ z³¹czkê pracy analogowej (”zaœlepka”) i
pod³¹czyæ dekoder - Rys.3. Dla dekoderów dŸwiêkowych gniazdo PluX22 ³¹czy dekoder z fabrycznie
zamontowanym g³oœnikiem (8 omów).
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Sterowanie górnym reflektorem i oœwietleniem kabiny - tylko DCC
Za³¹czenie DPS umo¿liwia sterowanie górnym reflektorem. Wyjœcie
AUX3 (F3) umo¿liwia przy w³¹czonych œwiat³ach g³ównych w³¹czanie
reflektora górnego. T¹ funkcjê w³¹cza prze³¹cznik DIP - Rys.6.
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Model jest wyposa¿ony w oœwietlenie kabiny - dla obu kierunków jazdy.
Dekoder nale¿y skonfigurowaæ tak aby oœwietlenie kabiny by³o
“po³¹czone” z kierunkiem jazdy, po zatrzymaniu modelu.
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Funkcje prze³¹cznika DIP
F3
On = górny reflektor za³¹czony na sta³e razem ze
œwiat³ami g³ównymi
Off = sterowanie górnym reflektorem - funkcja F3
Jas On = górny reflektor - œwiat³o “d³ugie”
Off = górny reflektor - œwiat³o standardowe

Monta¿ sterowania sprzêgiem
Model jest przygotowany do sterowania sprzêgiem. Na
p³ytkach monta¿owych z przodu i z ty³u znajduj¹ siê po
dwa punkty monta¿u cewki sprzêgu - Rys.4..

B - odgi¹æ do góry

Monta¿ dodatkowych czêœci Rys.5.

1x

Naprawa modelu
Gwarancyjne i pogwarancyjne naprawy prowadzi producent modelu - MTB - za poœrednictwem sprzedawców modeli. W Polsce obs³ugê serwisow¹
modeli prowadzi przedstawiciel MTB : Œwiat Modeli, Pl.Wolnoœci 23, 44-200 Rybnik. Do ka¿dego modelu do³¹czony jest certyfikat modelu
- karta gwarancyjna, zawieraj¹ca typ i numer modelu, datê sprzeda¿y i piecz¹tkê sprzedawcy.
Po ca³kowitym zu¿yciu prosimy model przekazaæ do wyspecjalizowanych odbiorców elektro - odpadów.
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