
NÁVOD K POUŽITÍ
TOC03-24   Točna s pohonem a elektronikou

max 24 pozic výjezdových kolejí 
úhel kolejí násobky 15o

POZOR - točna je určena pro dospělé modeláře.

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 !!!

Při otáčení mostu točny nesmí nikdy dojít k jeho zaseknutí o prut či držák
některé výjezdové koleje nebo cizího předmětu ve vaně točny!!!

Vanu točny udržujte bez prachu a jiných nečistot !!!

POSTUP MONTÁŽE

1. Před vlastní montáži doporučujeme provést kontrolu funkčnosti přímo        
v přepravním obalu. 

    Před odejmutím horní polystyrénové poloviny obalu zapojíme napájení 
elektroniky k trafu se stejnosměrným napětím (DC) 12V/500mA (na polaritě 
drátků nezáleží).  Jack konektor napájení elektroniky je umístěn zboku na držáku 
převodovky. Z výroby je do něj vložen jack konektor s možností přišroubování 
drátku. Lze místo něj přímo použít jack konektor dodávaný např. jako součást 
napájecích adaptérů. napájecích a Nyní můžeme odejmout horní polystyrénovou 
polovinu obalu. Z kapsy ve spodní polovině obalu vyjmeme svazek drátů, který 
slouží pro přívod napájení koleje na mostu točny a 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. Po připojení a otočení regulátoru jízdy 
musí svítit LED dioda umístěna v budce. Indikuje přítomnost napětí v koleji 
mostu. 

    - Kontrola funkčnosti elektroniky točny.
a.) Stisk tlačítka START - most točny se roztočí směrem určeným přepínači   

směru otáčení. 
b.) Stisk tlačítka STOP - točící se most točny ihned zastaví.

  c.) Stisk tlačítka POZICE - během točení se mostu točny když se strana mostu 
blíží k některé výjezdové koleji stiskneme tlačítko POZICE. Most točny musí 
zastavit přesně proti ní ve směru otáčení.

Funguje-li vše bez závad, můžeme přistoupit k vlastní montáži. V opačném
případě se obraťte na Vašeho prodejce nebo přímo na výrobce s reklamací.
POPIS VŠECH FUNKCÍ TOČNY JE UVEDEN V SAMOSTATNÉ PŘÍRUČCE

a není nutné je před montáži točny zkoušet.

2. Do základové desky kolejiště vyřezat otvor dle obrázku N01.

3. Zvažte, jakým směrem budete orientovat osu točny s ohledem na polaritu v 
kolejích (osa je určena průsečíkem izolačních podložek v koleji ve vaně točny).    
Kolej vlevo a vpravo od osy musí mít stejnou polaritu

    Upozornění – Po průjezdu mostu přes izolační vložky v koleji ve vaně točny 
dochází automaticky ke změně polarity v koleji na mostu točny.

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

5. Znovu překontrolujeme funkčnost dle bodu 1.

6. Na obvodu vany točny v základním provedení jsou přilepené a naprogramované 
úchyty pro 5 kolejí (skupina 4 kolejí a 1kolej  protilehlá). 

    Zvýšit počet kolejí lze po zakoupení rozšiřujících sad. 

7. Výjezdové koleje doporučuje raději přitloukat hřebíčky než lepit, pro případ 
nutnosti demontáže celé točny. 

8. Elektricky zapojení výjezdových kolejí v závislosti se zapojením koleje na mostu 
točny je znázorněné na obrázku N02. 

9. Zapojíme napájení 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.

10. Při prodlužování výjezdových kolejí doporučujeme pro spojení kolejových prutů 
používat vodivé / izolační spojky případně je možno spojení provést pájením.

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
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Obrázek N01 - Rozměrový výkres otvoru v základové desce Obrázek N02 - Schéma zapojení pro x pozic kolejí
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