Model lokomotivy øady 714
Diesel-elektrická lokomotiva øady 714 vznikla pøestavbou lokomotiv
T466.0 vyrábìných 1971-78 v STS Martin. Lokomotivy T466.0 se v
provozu neosvìdèily pro nehospodárnost motoru a mnoství pøedèasnì
vyøazených strojù vedlo k pøípravì projektu pøestavby na lehkou traovou
lokomotivu. Loko 714 je pohánìna dvìma úspornìjšími motory, vybavená
elektrodynamickou brzdou a novou moderní kabinou. Celkovì bylo
rekonstruováno 60ks strojù v letech 1992-97.
Lokomotivy ø 714 provozuje
posunu a v osobní dopravì.

TT 1:120

dopravce ÈD, a jsou pouity na lehkém

Parametry modelu:
Délka pøes nárazníky: 118mm, hmotnost: 135g,

napájení: 12VDC, odbìr motoru 0.3A max, min. polomìr oblouku: 250mm

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, s krátkodobou zatiitelností S2: 3 min pro udrení pøípustné
teploty motorku. Záruka se vztahuje jen na závady funkce jízdy zapøíèinìné výrobní vadou materiálu nebo komponent pøi bìném,
nekomerèním uívání. Na závady vzniklé hrubým a nesprávným pouíváním, demontáí, tepelným pøetíením , nevhodným uskladnìním a
okolním prostøedím se záruka nevztahuje. Záruka se nevztahuje na funkènost LED osvìtlení, které je pouze nadstandadním
vybavením , nikoliv základní souèástí výrobku ovlivòující kvalitu jízdy.

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 po sejmutí masky pøevodovky, pomocí opatrného
odklopení zapadek dolního krytu pøevodovky (obr.1).
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Model má dvojité sbìraèe proudu z kol, z výroby je napruen pouze jeden kontakt. Pro prodlouení
provozu na zneèištených kolejích lze napruit i druhý kontakt pro zlepšení odbìru proudu.

Montá dekodéru DCC

západky

(Next18 S)

Sejmutí karosérie se provádí uvolnìním háèkù zatlaèením na èelo karosérie pro uvolnìní západek
(obr.2). Zatlaèení na dolní hranu provádìjte plastovým nástrojem pro eliminaci odìrek. Karoserii
opatrnì vysuòte vzhùru. Model je vybaven rozhraním Next18 a standardnì dodáván s propojkou pro
analogový provoz. Vyjmìte propojku a vlote DCC dekodér (obr. 3). Pozor na poškození flexi pásky
pøívodù LED. U zvukových dekodérù konektor Next18s zajištuje i propojení signálù na reproduktor 8 B-vysunout
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Montá doplòkù
K modelu jsou dodávány díly na doplnìní, které si
montuje uivatel sám. Na obr. 2 a 4 je znázornìno
umístìní dílù a identifikaèních tabulek.
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Rozšíøené funkce DCC
Zapojení konektoru umonuje nezávisle ovládat èelní reflektory funkcí AUX4. Nejprve je
nutno ale pøerušit propojku na plošném spoji- místo pøerušení je oznaèeno nápisem
"jumper". Po pøerušení lze funkcí AUX4 ovládat nezávisle èelní reflektory. Pro návrat k
pùvodnímu stavu se kapkou cínu (výška max 0.3mm) propojí pájecí body JP1 (obr. 3).
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Pro aktivaci obou funkcí AUX 3,4 je nutné nejprve vypnout na DCC dekodéru komunikaci
SUSI, která pouívá tyto dva výstupy
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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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www.mtb-model.com
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