
Návod k obsluze

Lokomotivy řady 749-752; T478.1-3 firmy Kuehn

Předloha
viz 
http://www.prototypy.cz/?rada=749
http://www.prototypy.cz/?rada=753

Model
Model se vyznačuje velmi jemným zpracováním a potiskem. Pohon je 5ti pólovým motorem (se dvěma
setrvačníky), poháněny jsou všechny 4 nápravy. V každém podvozku je jedna náprava s bandáží. Osvětlení
je provedeno prostřednictvím LED. Odběr proudu je ze všech náprav.

Provoz a údržba
Doporučujeme model nechat zaběhnout 10 minut v každém směru, bez zátěže, k dosažení optimálních 
jízdních vlastností. Dokonalý chod lokomotivy je pouze na čistých kolejích. 
K domazání použijte vazelínu bez přísad kyselin a velmi úsporně. 
Otevření  lokomotivy: Karoserie modelu je nasazena na rámu s pojezdem modelu. Je potřeba rozevřít 
karoserii v místě podvozků. V případě nutnosti je možné do vzniklé mezery vložit např. tvrdý karton, 
aby západky opět nezapadly na své místo. Po rozevření karoserie sejměte karoserii směrem nahoru 
od pojezdu.
Příslušenství: Veškeré příslušenství je na model dosazené již z výroby. V případě, že použijete plný pluh,
(pouze zároveň s odebráním spřáhla), je možné doplnit úplné brzdové hadice a šroubovku.
Upozornění: při sestavování modelu je nutné být velmi opatrný a nepoužívat nepřiměřené síly. Pamatujte, 
že mezeru mezi rámem lokomotivy a pluhem je možné eliminovat i domačknutím pluhu k rámu zespoda. 
Při použití nepřiměřené síly hrozí poškození opěrných ploch na podvozku. Toto nelze v žádném případě 
uznat jako závadu v rámci reklamace. V případě, že si nebudete jisti, obraťte se na servis DS Model, 
mob: 776866306; mail: modely@modelyasport.cz. Rád poradím.

Digitalizace
Platí pro NEXT18
DPS v lokomotivě nabízí v DCC provozu mnoho funkcí, např. přepínání osvětlení podle směru jízdy, vypnutí 
světel na jednu stranu (ke straně soupravy), osvětlení pro posun, integrovaný výkonový zesilovač pro funkce
Aux3 a Aux4, pájecí kontakty pro SUSI-moduly, reproduktor nebo např. pro kondenzátor. 
Volba dekodéru: Model je vybavený rozhraním pro dekodér NEXT18, prostor pro dekodér je 15*10*2,9 mm.
Odběr proudu při zatížení modelu je menší jak 500mA, lze tedy použít všechny běžně dostupné dekodéry 
na trhu s konektorem NEXT18. Doporučuji vestavění dekodéru N45-18 Kuehn.
Další možnosti naleznete na stránkách firmy Kuehn.
K ozvučení modelu doporučuji použití vhodného zvukového dekodéru, např. Zimo. 

Upozornění: poškození desky plošného spoje nesprávným ošetřováním, chybným připojením, přílišným
zatížením nebo zkratem zaniká záruka reklamace. Veškerá odpovědnost za škodu nebo zdravotní 
komplikace nesprávným užíváním, nerespektováním návodu k obsluze, svévolnými zásahy do modelu, 
konstrukčními změnami, přílišného zatížení nebo působením síly, je vyloučena. 

Nevhodné pro děti do 14ti let kvůli nebezpečí 
spolknutí malých součástí a nebezpečí poranění 
od nezbytných ostrých rohů a okrajů.

Tento produkt nesmí být na konci svého užívání zlikvidován jako
běžný domovní odpad, ale musí být zlikvidován např. ve sběrném
dvoře. Prosím zeptejte se vašeho obchodníka, popř. na svém
obecním úřadě na vhodný způsob likvidace elektrických částí
tohoto výrobku.
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