
Model prevádzkuj iba v zmontovanom stave, 
inak hrozí nebezpečenstvo poranenia. Prí- 
vešák je určený pre dospelých zberateľov  
a modelárov. Deťom do 14 rokov je povolené 
používanie iba pod priamym dohľadom dos- 
pelých. 

Model je v súlade s normami EN 55014–2, 
EN 62115 (bezpečnosť elektrických hračiek), 
aj so smernicami EÚ 2002/95 / EG (RoHS)  
a 2009/48 / EG (bezpečnosť hračiek). 

Model používaj iba s transformátorom ur- 
čeným pre modely, testovaným podľa EN 
61558–2–7. Transformátor nie je hračka. Pra- 
videlne ho kontroluj, či nie je poškodený. Ak 
je poškodený, nepoužívaj ho, kým nebude 
úplne opravený.

Firmou Talbot bolo v roku 1937 a 1938 vyro- 
bených celkovo 70 vozňov typu CPostv-36.  
V DRG dostali čísla VB 140 260 až 329. 
Prívesné vozne sa používali prevažne s VT 
135 061 až 132, pretože boli navonok veľmi 
podobné týmto motorákom. Po roku 1945 
DB uviedli späť do prevádzky 30 VB. Po roku 
1945 spadali pod DR prívesné vozne VB 140 
260, 262, 263, 264, 307 a 312. Dva prívesné 
vozne boli u DR v prevádzke až do roku 1977 
a dostali prevádzkové čísla 190 818 a 190 
820. VB 140 260 je zachovaný dodnes v mú- 
zeu ako 190 118.

Dĺžka cez nárazníky: 12.280 mm

Hmotnosť: 10,3 t

Sedadlá: 36ks + sklopné sedadlá

•
•
•

Bezpečnostné pokyny

Technické údaje predlohy

Prívešák CDlm | slovensky
ČSD; Epocha III; Číslo produktu: 1361/1361D

Obsah balenia a doplnky

Ide o zmenšený model vyrobený presne 
podľa originálu. Model sa dodáva s namon- 
tovanými detailami. Je vybavený vnútorným 
osvetlením a červenými koncovými svetlami, 
ktoré sa zapínajú v závislosti na smere 
jazdy. Priložené sú 2 normované šachty 
podľa NEM a jedno vodivé spriahlo, ktoré je 
určené pre spojenie s Mankou (motorák 
M140.313). Pri použití vodivého spriahla 
prenášajúceho prúd sa optimalizujú jazdné 
vlastnosti Manky alebo celej súpravy.

Ak chceš preprahovať, nahrať vodivé spriah- 
lo normovanými šachtami, ktoré sú prilože- 
né v balení (viď obr. na 4. strane). Výmenu 
vykonáš vytiahnutím schodov, ktoré sú iba 
zasunuté a vytiahnutím nosiča brzdových 
hadíc, ktorý je potrebné odstrániť plochým 
nástrojom. Pri demontáži krytu, napríklad 
pri vkladaní figúrok, sa musia z oboch strán 
vytiahnuť ťažné háky, ktoré sú iba zasu- 
nuté.

Možné kombinácie 
Prívešáku a Manky

Digitálny Prívešák  
s dekóderom FlexDec®
číslo produktu 1361D

Samostatne stojaci Prívešák s dekóderom 
FlexDec® nebude mať funkčné osvetlenie, 
pretože nemá nezávisle fungujúci dekóder.

Vodivé spriahlo je možné použiť iba s Man- 
kou s FlexDec® dekóderom (M140.313).

Vodivé spriahlo je možné zapojiť na obidve 
strany v ľubovoľnom smere. Na využitie di- 
gitálnych funkcií je potrebné použiť dodáva- 
né vodivé spriahlo.

Ak Prívešák s dekóderom FlexDec® spojíš 
vodivým spriahlom s Mankou, ktorá nie je 
vybavená dekóderom FlexDec®, zničíš 
Prívešák. 

Manka (bez FlexDec®) + Privak FlexDec® = 

️ ️  ️

 (FlexDec®) +  (no FlexDec®) =  ️ ️


Poháňať Prívešák s dekóderom FlexDec® 
pomocou Manky digitalizovanej dekóderom 
tretích strán môže mať za následok 
poškodenie oboch modelov. Rovnako môže 
mať za následok poškodenie modelov, ak sa 
pokúsiš pohánať Manku s dekóderom 
FlexDec® pomocou Prívešaku 
digitalizovaného dekóderom tretích strán.
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Vodivé spriahlo je možné použiť iba s ana- 
lógovou Mankou (M140.313). Vodivé spriahlo 
je možné zapojiť na obe strany v ľubovoľ- 
nom smere. Červené koncové svetlá sa roz- 
svietia v závislosti od smeru jazdy. Ak je 
Prívešák tlačený Mankou, koncové svetlá 
nebudú aktívne.

Keďže má Prívešák vlastný zber prúdu, 
osvetlenie (vrátane prepínania koncových 
svetiel v závislosti na smere jazdy) bude 
funkčné pre samostatne stojací Prívešák aj 
bez použitia vodivého spriahla.

Prívešák môžeš digitalizovať pomocou funk- 
čného dekóderu s káblikmi. Model je vyba- 

číslo produktu 1361

Analógový Prívešák

Prívešák, analóg

podporované / nepodporované

Prívešák, dekóder tretích strán

Prívešák FlexDec®

Manka, analóg

Manka, dekóder tretích strán

Manka FlexDec®

Vodivé spriahlo

Nevodivé, bežné spriahlo

Ak Prívešák s dekóderom FlexDec® spojíš 
vodivým spriahlom s Mankou, ktorá nie je 
vybavená dekóderom FlexDec®, zničíš Príve- 
šák. Poháňať Prívešák s FlexDec® pomocou 
Manky digitalizovanej dekóderom tretích 
strán môže mať za následok poškodenie 
oboch modelov. Rovnako môže mať za nás- 
ledok poškodenie modelov, ak sa pokúsiš 
pohánať Manku s dekóderom FlexDec® po- 
mocou Prívešaku digitalizovaného dekó- 
derom tretích strán.

ný pájkovacími plôškami (viď obr. nižšie).  
K ovládaniu vnútorného osvetlenia a červe- 
néhých koncových svetiel odstráň mosty 
1–3. M1 zodpovedá za osvetlenie interiéru, 
M2 a M3 za koncové svetlá. Pájkovacie plo- 
chy prekry príslušným výstupom funkčného 
dekodéru. Po digitalizácií Prívešáku nepo- 
užívaj vodivé spriahlo k spojeniu s Mankou.

Ak nechceš použiť funkčný dekodér, červené

koncové svetlá môžeš na Prívešaku ovládať 
aj cez Manku digitalizovanú dekóderom tre- 
tích strán. Vtedy odstráň M2 a M3, a použi 
vodivé spriahlo.

Na digitalizáciu analógového Prívešáku sa 
hodí funkčný dekóder KRES 3009K.

Pravidelne kontroluj čistotu kolies, aby si 
zabezpečil bezproblémovú a dlhú prevádz- 
ku. Priľnuté nečistoty neodstraňuj rozpúš- 
ťadlom, stlačeným vzduchom ani tvrdými 
predmetmi. Výmena kolies alebo nápra- 
vových ložísk je možná bez problémov, pre- 
tože sú namontované iba aretačne.

Údržba

M2M1
pravá koľaj

ľavá koľaj
predné svetlá
zadné svetlá

M3



Záruka na bezchybnosť a funkčnosť modelu 
trvá 2 roky od nákupu. V prípade oprávnenej 
reklamácie v tejto lehote, model bezplatne 
opravíme.

V takom prípade musí byť model zaslaný  
v originálnom balení spolu s dokladom o ná- 
kupe. Upozorňujeme, že záruka na model je 
neplatná, v prípade nesprávnej manipulácie 
s modelom! Na namáhané diely, ako naprí- 
klad pliešky na zber prúdu, sa nevzťahuje 
záruka.

Všetky údaje a zobrazenia podliehajú zme- 
nám v zmysle ďalšieho technického vývoja.


Záruka

č. položky popis poznámka

136101 Skriňa, kompletne s oknami, madlami a strechou na vyžiadanie

140110 DPS s kinematikami analógová s rozhraním

140115 DPS s kinematikami FlexDec®

140120 Interiér s priečkami

136130
Rám podvozku s kompletne namontovanými 
dielmi a závažím

na vyžiadanie

140140 Pliešky na zber prúdu s káblom 2 kusy

135132 Pružina kinematiky 2 kusy

135133 Nosič brzdových hadíc

197035 Sada kolies 2 kusy

135000 Vodivé spriahlo lakované

135140 NEM šachta

135150 Malé diely I, nárazníky, ťažné háky, … nelakované

135160 Malé diely II, schody, toaletné potrubie, … nelakované

135170 Malé diely III, zábradlia nelakované

140180
Malé diely IV, kryty nápravových ložísk, skrinka na 
batérie

nelakované
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Dĺžka cez nárazník: cca 102,3 mm

Výška: cca 31,7 mm, aj s ventilátormi

Šírka: cca 26,8 mm, vrátane zábradlí

Hmotnosť: cca 37 g

Systém: jednosmerný prúd

Prevádzkové napätie: max. 12V 
jednosmerného napätia

Min. prejazdný polomer: 286 mm

Koncové osvetlenie: smerovo závislé, 
červené

Vnútorné osvetlenie: teplá biela

Odber prúdu: všetky 4 kolesá

Technické údaje modelu
•
•
•
•
•
•

•
•

•
•
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136101

136130


