
21232.5x  TT    Točna s pohonem a elektronikou
POZOR - točna je určena pro dospělé modeláře.

NÁVOD K POUŽITÍ
Točna je určena pro zabudování do pevných kolejišť železničních modelů. S ohle- 
dem na věrné ztvárnění jednotlivých detailů a s tím související miniaturizací obsa- 
huje řadu drobných a přesných dílů, na jejichž vzájemném a správném nastavení 
závisí bezproblémový provoz. Proto je nutno při  vlastní montáži a manipulací s ní 
dbát zvýšené opatrnosti, aby nedošlo k jejich mechanickému poškození. Napájecí 
dráty elektroniky nenamáhejte nadměrně na tah a ohyb.

V žádném případě se nepokoušejte otáčet mostem točny jinak než pomocí 
elektroniky.

Vanu točny udržujte bez prachu a jiných nečistot.
Postup montáže
1. Před vlastní montáži provedeme kontrolu funkčnosti přímo v přepravním 

obalu. Horní polystyrénovou polovinu obalu odejmeme. Ze spodní poloviny 
vyjmeme jen svazek drátů umístěný u ovladače. Z něj odmotáme dva drátky 
určené k napájení elektroniky a připojíme k trafu  se střídavým nebo 
stejnosměrným napětím 12V (na polaritě drátků nezáleží). Zbývající dva drátky 
označené KOLEJ jsou určené pro napájení koleje mostu točny připojíme k 
regulátoru rychlosti a směru jízdy lokomotiv. Jejich polaritou je určen směr jízdy 
lokomotiv po mostu točny vzhledem ke směru knoflíku na regulátoru jízdy.

- Kontrola napájení koleje mostu točny. Ihned po připojení drátků pro napájení 
koleje mostu musí svítit jedna nebo druhá LED dioda v budce (podle polarity 
proudu v koleji mostu). Svit LED diody indikuje přítomnost proudu v koleji mostu. 
Pozor nesvícení ani jedné LED diody při přejezdu mostu přes izolačni vložky v 
koleji ve vaně točny je správná funkce. 
Pokud nesviti ani jedna z LED diod (většinou jako důsledek neodborného zásahu 
do konstrukce točny) nutno se obrátit na svého prodejce nebo přímo na výrobce 
ohledne posouzení, zda možno uznat tuto poruchu jako reklamaci.
- Kontrola funkčnosti elektroniky točny.

a.) Stisk tlačítka START - most točny se roztočí směrem určeným 
přepínačem směru otáčení  SMĚR. Přepínačem vyzkoušíme několikrát 
změnit směr otáčení. Pozor Změnu polarity lze provést jen pokud se most 
točny neotáčí.

b.) Stisk tlačítka STOP - točící se most točny ihned zastaví.
c.) Stisk tlačítka POZICE - během točení se mostu točny krátce stiskneme 

tlačítko POZICE. Nejdříve se sníží rychlost otáčení mostu točny a ten 
zastaví na nejbližším místě zastavení. Místa zastavení jsou pevně 
definována podle provedení točny pro úhly 15 případně 7,5 stupňů.

Funguje-li vše bez závad, můžeme přistoupit k vlastní montáži. V opačném 
případě se obraťte na Vašeho prodejce nebo přímo na výrobce s reklamací.

2. Do základové desky kolejiště vyřezat otvor dle obrázku N01.
3. Zvažte, jakým směrem budete orientovat osu točny (je určena průsečíkem 

izolačních vložek v koleji ve vaně točny) s ohledem na polaritu v kolejích a tím 
určeným směrem jízdy lokomotiv vzhledem k ovládacímu knoflíku na regulátoru 
rychlosti a směru jízdy (trafu). Osa točny a zapojení kolejí je znázorněno na 
obrázku  N02.

4. Přišroubovat točnu do  otvoru v základové desce kolejiště připraveného dle 
bodu 2 pomocí dodaných vrutů.

5. Znovu překontrolujeme funkčnost dle bodu 1.
6. Na obvodu vany točny jsou přilepené úchyty pro 5 kolejí (skupina 4 kolejí a 

1kolej  protilehlá). Zvýšit počet kolejí lze po zakoupení rozšiřující sady 
obsahující úchyty kolejí .

7. Do úchytů lze vsunout koleje s výškou pražce  2 mm a  kolejovým prutem 
válcovaným do tvaru I - výška 2 mm. 

8. Vsuneme jednotlivé koleje do úchytů kolejí tak, aby kolejový prut narazil do 
zarážky v úchytu  obrázek  N03. Koleje doporučuje raději přitloukat hřebíčky 
než lepit, pro případ nutnosti demontáže.  Pokud most točny nezastavuje na 
místě zastavení stejně při otáčení vlevo a vpravo, pravděpodobně máte 
elektroniku točny připojenou na vyšší napětí než 12V. 

9. Zapojíme napájení výjezdových kolejí nejlépe jako jednotlivé izolované úseky 
přes tlačítka nebo vypínače (nejsou součásti výrobku) a vyzkoušíme pojíždět 
lokomotivou z koleje mostu točny na jednotlivé koleje. Pokud je směr jízdy 
lokomotivy na mostě točny jiný než na ostatních kolejích, vzájemně zaměňte 
napájecí drátky koleje mostu u regulátoru rychlosti nebo překontrolujte Vámi 
provedené zapojení výjezdových kolejí.

Tím je montáž točny ukončena. Dekoraci okolí si již provedeme dle požadovaného 
motivu depa.

Hodně radosti  při hraní si s točnou přeje               

  Vaše     malá železnice



Obrázek N03 - Úchyt koleje na hraně vany točny Obrázek N02 - Schéma zapojení pro x pozic kolejí

Obrázek N01 - Rozměrový výkres otvoru v základové desce


