Aandachtspunten bij ingebruikname van de SS700-NS3700 van Artitec
Uitpakken
Indien u de 3700 uit de doos neemt, let er dan op dat uitstekende delen als lampen, buffers of remwerk niet blijven haken. U voorkomt
dit door het foam ter plaatse weg te duwen en de 3700 inclusief folie voorzichtig uit het foam te tillen. In het extra vakje aan de
rechterzijde van de doos vind u een zakje met enkele kleine onderdelen die kunnen worden gemonteerd als u de 3700 als vitrinemodel
wilt gebruiken. Zo kan de tender dichter bij het machinistenhuis worden geplaatst door een verstelling van de schroef aan de onderzijde.
Zie hiervoor ook onderstaande illustraties.

In de doos vindt u een onderdelenlijst met de meest relevante onderdelen. Zijn er andere onderdelen beschadigd, neem dan contact op
met Artitec. Kijk voor aanvullende 3700 informatie op www.artitec.nl, onder “SERVICE” >”Speciale Instructies” > “3700”.
In gebruik name
De 3700 is ontwikkeld voor boogstralen van R=420mm of hoger. Uit testen is echter gebleken dat Bogen R=356,5 mm (Fleischmann,
Roco R2-358mm, Märklin/Trix R1-360mm) in veel gevallen ook haalbaar zijn, mits de rails goed gelegd zijn en geen gebogen wissels
zijn toegepast. Wij adviseren voor gebruik eerst alle bewegende delen te smeren met LaBelle 108 /107 (olie) of een vergelijkbaar
smeermiddel (uw winkelier kan u adviseren over olie of vet van andere merken). Smeer tevens de binnenzijde van de wielen en het
voorloopstel, om weerstand en contactgeluid door de stroomafname te verminderen.

Draai voor gebruik de deurtjes van het machinistenhuis een paar graden naar binnen, zodat de tender voldoende bewegingsvrijheid
heeft. Fixeer de deurtjes desgewenst met een drupje houtlijm op het scharnier. Om de 3700 op een modelbaan te laten rijden, moeten
de trapjes van de bufferbalk verwijderd worden/zijn. Rijd de 3700 c.a. 30 minuten rustig in en wissel daarbij het voor- en achteruit rijden
regelmatig af. Waarschuwing: Laat de 3700 niet rijden zonder toezicht. Bij het slepen van grote aantallen rijtuigen, kunt u het
bijgeleverde gewicht in het machinistenhuis plaatsen om de tractie te vergroten.
Onderhoud
Vuil en aanslag op of om de bewegende delen kunt u het beste met wasbenzine verwijderen. Daarna dient u de bewegende delen weer
met een geschikte olie of vet te smeren. Herhaal het smeren iedere 50 bedrijfsuren van de locomotief. Wanneer u de anti-slipbanden
wilt vervangen, dienen de drijfstangen van de wielen te worden losgenomen. U kunt dit doen met een geschikte binnen-zeskantsleutel,
die u bij Artitec kunt bestellen.
Decoder
De 3700 is voorbereid voor een 21-polige decoder met bijbehorende speaker. Artitec kan de 3700 leveren met een ingeregelde V4.0
ESU-decoder met origineel 3700-geluid. Wilt u zelf een decoder plaatsen zie dan onderstaande illustraties voor het openen van de
locomotief. Verdere informatie treft u aan op onze website www.artitec.nl

Garantie
Hiervoor geldt de wettelijke termijn. De garantie claimt u bij de verkoper. De garantie vervalt o.a. indien de schade is ontstaan door
verkeerd gebruik , slijtage door gebruik en verkeerd onderhoud. Uw factuur, gecombineerd met het unieke certificaatnummer, is uw
garantiebewijs.
Afvalbepalingen Dit product dient gescheiden van het huishoudelijk afval verwijderd te worden. De verwijdering dient in
overeenstemming te zijn met de richtlijn 2006/66/EC en de plaatselijke wetgeving. De verkoper kan u hierover informeren.
Copyright Artitec 2011

