Motorový vùz øady 850 (ex. M286.0)
Motorové vozy M286.0 byly navreny pro vozbu osobních a rychlíkových vlakù na hlavních tratích s
hydrodynamickou pøevodovkou,vyrobeny v letech 1962 -67 v poètu 52ks a pozdìji druhá serie 37ks inovované
øady M286.1 s výkonìjším motorem v továrnì Vagonka Tatra Studénka. Byly provozovány v osobní dopravì
v ÈSSR s moností doplnìní o 1-2 osobní vozy lehké øady Balm.
Po roce 2010 byl provoz motorových vozù u dopravce ÈD ukonèen .

TT 1:120

Parametry modelu:
Délka pøes nárazníky: 137mm, hmotnost: 165g
, napájení: 12VDC, odbìr motoru 0.3A max,
min. polomìr oblouku: 280mm

Bezpeènostní a záruèní instrukce
Model lokomotivy je vyroben 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 12VDC, 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.
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Uloení a údrba modelu
Model skladujte a pøeváejte 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.
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 B)
po sejmutí masky pøevodovky, pomocí opatrného odklopení zapadek dolního krytu
hnací pøevodovky (obr.1).
západky
pøevodovka

Montá dekodéru DCC

A) tahem vyhnout
boky cca 2mm

(Plux16)

Sejmutí karosérie se provádí vyhnutím karosérie pro uvolnìní západek (obr.1 a obr. 2.). Nejprve
uvolnit boèní západky a vyklopit podlahu- krok A. Poté opatrným tahem za obì pøední hraznièky u
spøáhla uvolnit pøední èásti podlahy- krok B. Netahat za šachtu spøáhla !
Model je vybaven rozhraním Plux16 a standardnì dodávám s propojkou pro analogový provoz.
Vyjmìte propojku a vlote DCC dekodér (obr. 3). Pøipojení repro je na pájecích bodech oznaèených
REPRO.
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B) kývavým tahem
za hrazdu smìrem
dolù uvolnit podlahu

pravá kolejnice, napájení
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levá kolejnice, napájení

zapojení pinù Plux16, deska DPS

Montá doplòkù

DCC

vyjmout propojku
a vloit DCC dekodér

K modelu jsou dodávány díly na doplnìní, které si
montuje uivatel sám. Na obr.4 je znázornìno
umístìní dílù
Rozšíøené funkce DCC
Zapojení konektoru umonuje ovládání osvìtlení kabiny cestujícíh , pomocí výstupu
FO5/GP-A. V analogovém reimu , nebo základním DCC reimu je osvìtlena vdy pøi
2x
zapnutých pozièních svìtlech.
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2x
2x

1x

Pro aktivaci této funkce je nutné nejprve pøerušit propojku na plošném spoji- místo
pøerušení je oznaèeno nápisem "F0". Po pøerušení se kapkou cínu propojí spojky F5.
Poté lze funkcí FO5 ovládat nezávisle osvìtlení kabiny.
Pro správnou funkci musí být propojena vdy jen spojky F0 nebo F5.
Pro aktivaci obou funkcí v dekodéru FO5,FO6 je nutné nejprve vypnout na DCC
dekodéru komunikaci SUSI, která pouívá tyto dva výstupy
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Montá záslepky pluhu
Vyjmìte spøáhlo ze šachty pro uvolnìní místa. Vlote nabarvenou záslepku do výøezu. Pomocí vrutù
2x8mm zašroubujte záslepku k podlaze, opatrnì pøi dotahování a nedojde k poškození závitù v
plastovém dílu podlahy. Postup umístìní viz obrázek 5.
Tato záslepka zárovìò slouí pro jemné vytaení podlahy za uèelem sejmutí kabiny. (obr.1). Netahat
za šachtu spøáhla !
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Rovnì je mono doplnit i šípový snìný pluh, zasunutím do èepù v hrazdièce.
2ks vrut 2x8
šípový pluh
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Montá podpìry vedení kinematiky spøáhla
Pro pøesné výškové vedení spøáhla (správná výška je tìsnì pod výøezem v karoserii) je potøeba
zamontovat podpùrnou vodící lištu. Viz obrázek 6.
Pomocí vrutù 2x8mm
zašroubujte záslepku k podlaze, opatrnì pøi dotahování a nedojde k
poškození závitù v plastovém dílu podlahy.
Tato hrazdièka zárovìò slouí pro jemné vytaení podlahy za uèelem sejmutí kabiny. (obr.1). Netahat
za šachtu spøáhla !

2ks vrut 2x8

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 elektrodpadu!
výrobce: MTB, Segala group sro, 101 00 Praha 10
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