Model lokomotivy øady 181/182/183 (ex. E669.1-3)
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Lokomotiva 181-183 byla vyrábìna ve Škodových závodech v Plzni (døíve V.I Lenina) ve 3 èásteènì zdokonalovaných variantách v
letech 1961-71 , oznaèených øadou E669.1 a E669.3 , s urèením pro nákladní tìkou dopravu na sítích 3kV v ÈSSR. Celkem bylo
vyrobeno 360ks lokomotiv. Od lokomotivy byla odvozena í øada Ès2 pro export do SSSR
Jejich stavy byly v 90. Letech redukovány ale stále je vyuivají pro
vozbu nákladních vlakù spoleènosti ÈD / ÈDCargo, mnoho strojù bylo
po r. 2000 odprodáno soukromým pøepravcùm do Polska a nìkteré
stroje i do v ÈR.
Parametry modelu: délka pøes nárazníky: 214mm, hmotnost: 615g,
napájení: 12VDC, odbìr motoru 0.5A max, min. polomìr oblouku:
380mm
Bezpeènostní a záruèní instrukce
Model lokomotivy je vyroben z termoplastù a kovových dílù a je urèen jen pro dospìlé uivatele. Obsahuje drobné èásti, které mohou malé dìti odlomit a
spolknout! Pøi provozu na kolejišti je nutné pouívat bezpeèné zdroje napájení max. hodnoty 14VDC, proudové jištìní 1A a mít model pod trvalým dozorem. Je
urèen výhradnì pro nekomerèní pouití.
Záruèní podmínky se vztahuji jen na závady zapøíèinìné vadou materiálu nebo komponent, která vznikla bìným, nekomerèním uíváním.
Na závady vzniklé hrubým a nesprávným pouíváním, demontáí, nevhodným uskladnìním a okolním prostøedím se záruka nevztahuje.
Uloení a údrba modelu
Model skladujte a pøeváejte v originálním obalu s molitanovou výstelkou, chraòte od zdrojù tepla nad 30°C a sluneèního záøení, mimo prašné prostøedí. Pøi
vyjímání dbejte opatrnosti na drobné detaily.
Bìná údrba modelu spoèívá v kontrole èistoty pojezdových koleèek a sbìracích kontaktù. Pro èíštìní pouívejte mìkkých nástrojù a lihu. Nepouívat ostré
pøedmìty a organická rozpouštìdla. Kola èistit pouze lihem ! Pøístup ke kolùm je po sejmutí masky pøevodovky, pomocí opatrného odklopení západek
dolního krytu pøevodovky (obr.1). Doporuèuje se pravidelné mazání loisek šnekù v pøevodovkách (olejem) které má vliv na tichý chod modelu.
Model má dvojité sbìraèe proudu z okolkù, z výroby je napruen pouze jeden kontakt. Pro provoz
na zneèištených kolejích lze napruit i další kontakt pro zlepšení odbìru proudu.
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Montá dekodéru DCC
Sejmutí karosérie se provádí vyhnutím karosérie pro uvolnìní západek (obr.2). Operaci provádìjte nízko nad
mìkkou podlokou pro utlumení pádu pojezdu po uvolnìní karosérie. Pozor na doplòky na støeše, hrozí ulomení.
Model je vybaven rozhraním Plux22 a standardnì dodávám s propojkou pro analogový provoz. Vyjmìte propojku
a vlote DCC dekodér (obr. 3). U zvukových dekodérù konektor Plux22 zajištuje i propojení signálù na vývody pro
reproduktor -viz obr . 6.
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Ovládání èelního reflektoru a osvìtlení kabiny
zapojení DPS umoòuje samostatnì øídit funkci èelního reflektoru.
Platí jen pomocí DCC øízení. Výstupem AUX3 (F3) lze pøi zapnutých
pozièních svìtlech dodateènì zapínat i èelní reflektor.
Tato funkce se zapíná pøepínaèem DIP obr . 6.
Model je vybaven i osvìtlením kabiny, øízeným z DCC dekodéru.
Dekodér je vhodné nakonfigurovat pro spínání osvìtlení kabiny
spoleènì s reimem posunu, pøi zastavení modelu.
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Funkce DIP pøepínaèe
F3 :
On= trvale zapnutý èelní reflektor (spoleène s
pozièními svìtly) / Off= ovládání èelního svìtla funkcí F3

vyjmout propojku
a vloit DCC dekodér

Jas : On = zvýšený jas èelního svìtla /Off = standardní
jas èelního svìtla
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Montá doplòkù
K modelu jsou dodávány díly na doplnìní, které si
montuje uivatel sám. Na obr. 2 a 5 je znázornìno
umístìní dílù .
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Opravy modelu
Záruèní a pozáruèní opravy modelù zajišuje výrobce resp. prostøednictvím prodejce modelu. Kontaktní udaje jsou
na www.mtb-model.com Souèástí modelu je vyplnìný záruèní list s vyznaèením typu modelu a data prodeje a razítkem prodejce.
Po ukonèení ivotnosti model odevzdejte do sbìren elektroodpadu!
výrobce: MTB, Segala group s.r.o, 101 00 Praha 10
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