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Wisselaandrijving
met auto -stop

Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische
gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, of op enige
andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van CONRAD ELECTRONIC BENELUX B.V.
Nadruk, ook als uittreksel is niet toegestaan. Druk- en vertaalfouten voorbehouden. Deze gebruiksaanwijzing voldoet aan de technische
eisen bij het in druk gaan. Wijzigingen in de techniek en uitvoering voorbehouden.
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Belangrijk! Beslist lezen!
Deze gebruiksaanwijzing is een integraal onderdeel van dit product. Er staan belangrijke
aanwijzingen in betreffende de ingebruikneming en het gebruik. Let hier op, ook als u dit
product doorgeeft aan derden. Lees deze handleiding zorgvuldig door! Bij schades, die
ontstaan door het niet in acht nemen van deze handleiding, vervalt het recht op garantie! Wij
zijn niet aansprakelijk voor schades en letsel die daarvan het gevolg zijn.
Bewaar daarom deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig!

Geachte klant,

Hartelijk dank voor het kopen van dit product. Lees eerst deze gebruiksaanwijzing volledig
en zorgvuldig door, voordat u deze wisselaandrijving in gebruik neemt. U dient zich beslist te
houden aan de aanwijzingen betreffende de veiligheid en het gebruik. Voor meer informatie
kunt u kijken op www.conrad.nl of www.conrad.be.

Gebruik waarvoor deze aandrijving bedoeld is
Deze wisselaandrijving is bedoeld voor het bedienen van modelspoorweg -wissels. Door zijn
instellengte van 7 mm en de auto -stop is hij geschikt voor alle spoorbreedtes. Deze wissel-
aandrijving wordt aangedreven door een schakelimpuls. Het gebruik ervan is beperkt tot ge-
bruik in gesloten, droge ruimtes. Het totale product mag biet veranderd c.q. omgebouwd wor-
den en de behuizing mag niet geopend worden. U dient zich beslist te houden aan de aan-
wijzingen betreffende de veiligheid!

3. Veiligheidsaanwijzingen

Bij schades die veroorzaakt worden door het niet opvolgen van deze ge-
bruiksaanwijzing of door onvakkundige opbouw, vervalt het recht op garantie!
Voor schades die daarvan het gevolg zijn wij niet aansprakelijk!
Bij materiële schade of persoonlijk letsel die/ dat veroorzaakt wordt door in-
correct gebruik of het zich niet houden aan de veiligheidsrichtlijnen, zijn wij
niet aansprakelijk. In dergelijke gevallen vervalt elk recht op garantie.

Om redenen van veiligheid en toelating (CE) is het eigenmachtig ombouwen en/of veran-
deren van dit product niet toegestaan.

Vermijd een sterke mechanische belasting van het apparaat.
Het apparaat mag niet bloot worden gesteld aan hoge temperaturen, sterke trillingen of hoge
vochtigheid.
Het product is niet geschikt voor kinderen jonger dan 14 jaar.

Voor u het apparaat schoonmaakt of er onderhoud aan pleegt, dient u beslist op de volgende
veiligheidsmaatregelen te letten:
Bij het openen van deksels of het verwijderen van onderdelen van de behuizing kunnen
spanningvoerende delen blootgelegd worden. Voor een onderhoud of reparatie moet het
apparaat daarom van alle spanningsbronnen en aansluitingen losgekoppeld worden. Con-
densatoren in het apparaat kunnen nog geladen zijn, zelfs als het apparaat van alle span-
ningsbronnen losgekoppeld is. Een reparatie mag alleen uitgevoerd worden door een vak-
man, die vertrouwd is meet de daaraan verbonden gevaren resp. meet de desbetreffende
voorschriften.
Laat het verpakkingsmateriaal niet achteloos rondslingeren. Plastic zakken, piepschuim enz.
zouden voor kleine kinderen gevaarlijk speelgoed kunnen worden.
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Omvang levering
1 wisselaandrijving
1 insteldraad 0,4 mm doorsnede
1 insteldraad 0,75 mm doorsnede

Montage
Verwijder eerst de steldraden van de behuizing. Boor onder de insteldrempel een ca. 12 mm
groot gat door de plaat van de modelspoorweg. Let er op dat er in de beide eindposities vol-
doende speling aanwezig is voor de steldraad. Knip het onderstaande boorsjabloon uit.
Markeer onder inachtneming van de plaatselijke omstandigheden met behulp van het boor-
sjabloon de bevestigingsgaten door de beide bevestigingsflenzen. Schroef de steldraad aan
de desbetreffende kant van de schuifstang. Monteer nu de wisselaandrijving met 2 schroe-
ven (bevestigingsflens naar boven naar de spoorbaanplaat) onder de spoorbaan. Het fijn af-
stellen kunt u doen met behulp van de bevestigingsschroeven, door het verschuiven van de
stangaandrijving en meet de kleine hendel van de schuifstang. Kort daarna beslist de uitste-
kende lengte van de steldraden in, er bestaat gevaar voor letsel.
De dikkere draad mag niet korter zijn dan 25 mm.

Zijaanzicht

Verwijdering
Verwijder de eventueel onbruikbaar geworden wisselaandrijving volgens de geldende
wettelijke voorschriften.

Technische specificaties

Voedingsspanning : 14 VAC
Stroomverbruik : ca. 50 mA
Instellengte : ca. 7 mm
Afmetingen (b x h x d) : 23 mm x 21 mm x 67 mm

Boorsjabloon (om uit te knippen)

Gaten voor steldraad afhankelijk van omstandigheden links of rechts.
Er zijn zowel langwerpige als ronde openingen van 12 mm doorsnede mogelijk.


