Model lokomotivy øady 742/742 (ex. T466.2 , T448.0)
Diesel-elektrická lokomotiva øady 740 (ex. T448.0) byla vyrábìna v ÈKD
Praha v letech 1973-1989 v poètu pøes 600ks s urèením do prùmyslu a
traové mechanizace. Byly exportovány v poètu 160 ks také do Polska
pro obsluhu vleèek.
Díky spolehlivosti našly loko uplatnìní také u ÈSD pod oznaèením 742
(T466.2) s upravenou hmotností a zvýšenou rychlostí a v souèasné dobì
jsou nejrozšíøenìjší lokomotivy
v nákladní dopravì a pøileitostnì i
osobní.
Lokomotivy 740, 742 se pøevánì pouívají univerzálnì k
vozbì
nákladních vlakù u státních drah.
Jsou rozšíøeny i u soukromých dopravcù.
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Parametry modelu:
Délka pøes nárazníky: 85mm, hmotnost: 65g,

napájení: 11VDC/0.3A max, min. polomìr oblouku: 200mm

Bezpeènostní a záruèní instrukce
Model lokomotivy je vyroben termoplastù a kovových dílù a 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.

Uloení a údrba modelu
Model skladujte a pøeváejte v orignálním obalu , 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 zapadek dolního krytu pøevodovky (obr.1).
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Demontá karoserie
Sejmutí karosérie se provádí vyhahnutím karosérie z pøedních a zadních západek u ochozu (obr.2).
Pozor na imitace závìsek, hrozí ulomení. Opìtovné nasazení karoserie se provádí plynulým
nasouváním ve vodorovné poloze za souèasného vibrování vpøed- vzad k èelùm , aby se karoserie
pøesunula pøes LED diody a nepoškodila je.

Montá dekodéru DCC

Západka

(Next18)

Model je vybaven rozhraním Next18 a standardnì dodávám s propojkou pro analogový provoz.
Vyjmìte propojku a vlote DCC dekodér (obr. 3).
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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 elektrodpadu!
výrobce: MTB, Segala group sro, 101 00 Praha 10
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