
 



 



Bezpeènostní a záruèní instrukce
Model lokomotivy je vyroben termoplastù a kovových dílù a urèen jen pro dospìlé u�ivatele. Obsahuje drobné èásti, které mohou malé dìti
odlomit a spolknout! Pøi provozu na kolejišti je nutné pou�ívat bezpeèné zdroje napájení max. hodnoty 12VDC, proudové jištìní 1A a mít
model pod trvalým dozorem. Je urèen výhradnì pro nekomerèní pou�ití.
Záruèní podmínky se vztahuji jen na závady zapøíèinìné vadou materiálu nebo komponent, která vznikla bì�ným, nekomerèním u�íváním.
Na závady vzniklé hrubým a nesprávným pou�íváním, demontá�í, nevhodným uskladnìním a okolním prostøedím se záruka nevztahuje.

Parametry modelu:
Délka pøes nárazníky: 152mm, hmotnost: 118g,
napájení: 12VDC/0.3Amax, min. polomìr oblouku: 280mm

Ulo�ení a údr�ba modelu
Model skladujte a pøevá�ejte 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.
Bì�ná údr�ba modelu spoèívá v kontrole èistoty pojezdových koleèek a sbìracích
kontaktù. Pro èíštìní pou�ívejte mìkkých nástrojù a lihu. Nepou�ívat ostré pøedmìty a
organická rozpouštìdla. Pro mazání kapnout olej skrz otvor
kryt pøevodovky. Pøístup ke kolùm je po sejmutí krytu pøevodovky, pomocí opatrného
odklopení zapadek dolního krytu pøevodovky (obr.1).

Kola èistit pouze lihem !
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Demontá� karoserie
Sejmutí karosérie se provádí nìkolika kroky. Nejprve odejmout jednu masku zadniho
podvozku(A). Poté vyhnìte zadní západky karosérie (B-obr.1),pøip zalo�te páratky. Z obna�ené
strany pod podvozek zasuòte pinzetu (C), a vytáhnìte zadní èast podlahy z karoserie. Pozor pøi
páèení na odøení natìru(podlo�it pinzetu papírem), Poté snadno vysuòte pøední èast. Tento opruz
je holt daní za dodr�ení délky modelu dle pøedlohy a vestavbu kinematiky navíc.....

Západka kryt
pøevodovky

A) odejmutí jedné masky

Motorové vozy øady M240.0 (820) byly navr�eny pro vozbu lehèích osobních vlakù na vedlejších motorizovaných
tratích. Pohon zajiš�oval motor o výkonu 206kW s hydrodynamickou pøevodovkou a 2 hnanými nápravami. Vùz
bylo mo�né provozovat ve spojení s pøípojnými vozy øady 020 (Bix). Byly vyrobeny v poètu 120ks v letech 1963-4
v továrnì Studénka . Bìhem provozu vznikaly problémy s korozí samonosné skøínì, provoz posledních
vozù byl ukonèen pod správami ÈD a �SR po r. 2000.

Motorový vùz øady 820  (ex. M240.0)

B) uvolnìní zadních
západek kabiny

C)



Montá� dekodéru DCC (Next18)
Model je vybaven rozhraním a standardnì dodávám s propojkou pro analogový provoz.
Vyjmìte propojku a vlo�te DCC dekodér (obr. 3). U zvukových dekodérù konektor Next zajištuje i
propojení signálù na reproduktor 8 ohm. Ten lze umístit do spodniho krytu , doporuèené rozmìry
15x11mm

Next18
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Opravy modelu
Záruèní a pozáruèní opravy modelù zajiš�uje výrobce resp. prostøednictvím prodejce modelu. Kontaktní udaje jsou
na Souèástí modelu je vyplnìný záruèní list s vyznaèením typu modelu a data prodeje a razítkem
prodejce.

www.mtb-model.com

Po ukonèení �ivotnosti model odevzdejte do sbìren elektrodpadu!

vyjmout propojku
a vlo�it DCC dekodér

TT820_partA_CZ  v1.0

pøední
èelo

zapojení pinù Next18, deska DPS

zadní
èelo

DCC

JP1

www.mtb-model.com
0508131115

3

1

2

3

F0f / svìtla pøední

4AUX3/ osv. kabina

6

F0r/ svìtla zadní

7

repro A

8

repro B

18

17

16

15

14

13

12

11

+V / nevyu�ito

motor1

motor2

AUX1-F0r/ èerv. svìtla
zadní

AUX2-F0f/ èerv. svìtla
pøední

zadní èelopøední èelo

5

9 10

kolej pravá kolej pravá

kolej levákolej levá

GND GND

+V / nevyu�ito AUX4/ èelní reflektor

1+18

17
12
3
8
2
11

9+10

M

Next18s

16
7

8ohm

kabina

4

13

pravá kolejnice, napájení

levá kolejnice, napájení

bb è è

P Z

interier.

AUX4

AUX3

JP1

JP2

Rozšíøené funkce DCC
Zapojení konektoru umo�nuje ovládání osvìtlení kabiny, pomocí funkce AUX3. Pri aktivaci svítí kabina. Je nutné pøedem
propojit JP2 kapkou cínu.
Funkcí AUX4 je mo�né nezávisle ovládat èelni reflektor . Nejprve je nutno ale pøerušit propojku JP 1 na plošném spoji- pajeci
plošky jsou originálnì spojeny tenkým spojem Po pøerušení lze funkcíAUX4 ovládat nezávisle LED. Pro návrat k pùvodnímu
stavu se kapkou cínu propojí pájecí body JP1 (obr. 3).

Pro aktivaci obou funkcíAUX 3,4 je nutné nejprve vypnout na DCC dekodéru komunikaci SUSI, která pou�ívá tyto dva výstupy

A) odejmutí jedné masky

JP2

C) zasunutí pinzety pod zadni podvozek


