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.
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Belangrijk! Voor ingebruikname dient u de beweegbare delen te smeren
Naast het smeren van het voorloopstel, drijfstangen en stroomafnemers, is het wenselijk de tandwielen en lagers van de locomotief te
smeren. U dient hiervoor het remwerk onder de loc los te schroeven, waarna u toegang heeft tot de afdekkap van de tandwielkast.
Wanneer u deze kap verwijdert, kunt u de tandwielen en lagers van de assen smeren. Zie ook onderstaande illustraties die deze
handeling stap voor stap demonstreren. Herhaal het smeren iedere 50 bedrijfsuren van de locomotief. Vuil en aanslag op of om de
bewegende delen kunt u het beste met wasbenzine verwijderen.
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Wilt u een onderdeel direct bij ARTITEC bestellen, stuur dan
altijd een kopie van uw aankoopbewijs mee. Naast deze kopie,
verzoeken wij u het betreffende onderdeelnummer uit bovenstaand overzicht te vermelden, alsmede artikelnummer, uw
naam, adres, email en telefoon nummer. Stuur de betreffende
gegevens naar: Artitec Papaverweg 29b 1032 KE Amsterdam.
email: info@artitec.nl. U wordt vervolgens geïnformeerd over de
kosten.

Vermeldt bij uw bestelling altijd het ARTIKELNUMMER,
zodat duidelijk is welke kleur of uitvoering van het
onderdeel u nodig heeft.
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FUNCTIETOEWIJZING ESU V4.0 VOOR DE SS700 / NS3700
Met de 3700 biedt Artitec een stoomlocomotief met een veelvoud aan mogelijkheden aan.
Voorzien van een ESU Lokpilot of Loksound maakt het mogelijk deze functies optimaal te
benutten.
Een 3700, voorzien van een Lokpilot V4.0 decoder van Artitec beschikt over de volgende
functies:
F0

Frontlicht, aan bij vooruit rijden

F1

Vuurkist, simulatie van vlammen

F3

Vertraging uit, Rangeersnelheid aan

Bovendien is elke decoder bij Artitec zo ingesteld, dat de lok bij achteruitrijden, net als het
voorbeeld, langzamer rijdt dan bij vooruitrijden.
Het model van de 3700, uitgevoerd met een Loksound V4.0 decoder heeft de beschikking
over 18 verschillende geluids- en lichtfuncties. De geluiden zijn zo ingesteld, dat zij het
geluid van de 3700 zo goed mogelijk benaderen. De geluiden zijn afkomstig van originele
opnamen van de 3737 in actie.
De functies die kunnen worden aangeroepen vanuit de Loksound decoder zijn:
F0

Frontlicht, aan bij vooruit rijden

F1

Geluid aan/uit

F2

Stoomfluit

F3

Cylinders uitblazen

F4

Kolen scheppen + vuurkist open

F5

Injektor

F6

Rangeersnelheid, vertraging uit

F7

Vertreksignaal

F8

Luchtpomp

F9

Piepen in de bochten aan/uit

F10 Conducteursfluit
F11 Koppeling
F12 Zanden
F13 Remmen vast
F14 Waterpomp
F15 Kort fluitsignaal
F16 Veiligheid
F17 Raillassen aan/uit
F18 Afblazen

De Lokpilot en Loksound decoders die door Artitec worden geleverd zijn op elkaar
afgestemd, zodat zij ook in multitractie kunnen rijden zonder verdere afstellingen.

Mogelijke aanpassingen voor de decoders en de CV waarden
Snelheid
CV5=64, mogelijke waarden 0-64
Geluidsvolume:
Rijgeluid minimaal: CV59=128, mogelijke waarden 0-255
Rijgeluid maximaal: CV60=180, mogelijke waarden 0-255
Algemeen volume:
CV63=192, mogelijke waarden 0-192
Lampen voor dimmen
CV31 eerst op 16, CV32 op 0 zetten
CV278=31, mogelijke waarden 0-31
Lampen voor in beide richtingen aan:
CV31 eerst op 16, CV32 op 2
CV346 op 6
Rijsnelheid in beide richtingen gelijk:
CV95=054, mogelijke waarden 0-255, 128=gelijk aan vooruitrijden
De decoders zijn ook los leverbaar:
Bestelnr. 89401 ESU Loksound V4.0 NS 3700
Bestelnr. 89603 ESU Lokpilot V4.0 NS 3700
Voor verdere instellingen verwijzen wij u naar de handleiding van de Loksound V4.0
decoder
(te vinden op http://www.artitec.nl/index.php/nl/technische-hulp/specialeinstructies/category/esu-loksound-2 ) of uw vakhandelaar
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Locomotief SS700/NS3700
Montage instructie | Anti-slipbanden

1

Benodigdheden
Voor het uitvoeren deze montage zijn
de volgende zaken nodig:
YRRUZLVVHOVWURRPDQWLVOLSEDQGMHV
 YDQ0lUNOLQW\SH
YRRUJHOLMNVWURRPDQWLVOLSEDQGMHV
 YDQ5RFRW\SH
HHQSLQFHW
NOHLQHVFKURHYHQGUDDLHUV
HHQPPNDQWGRSVOHXWHO 
(artikelnummer 70.013)

2

Demontage
2PGHZLHOHQEHUHLNEDDUWHPDNHQZRUGWHHUVW
GHFDURVVHULHORVJHNRSSHOGYDQKHWFKDVVLV
'HHHUVWHVFKURHIKLHUYRRUEHYLQGW]LFKLQGH
VFKRRUVWHHQ2QGHUKHWFKDVVLVELMGH
DDQNRSSHOLQJYDQGHWHQGHUEHYLQGHQ]LFKWZHH
NOHLQHVFKURHIMHV9HUZLMGHURRNGH]H
+LHUQDNDQGHFDURVVHULHQDDUERYHQNODSSHQHQ
]LMQGHZLHOHQEHUHLNEDDU

3

Demontage van de drijfstangen
2PKHWRPOHJJHQYDQGHDQWLVOLSEDQGHQ
PRJHOLMNWHPDNHQPRHWHQGHGULMIVWDQJHQZRUGHQ
ORVJHNRSSHOGYDQKHWPLGGHOVWHZLHO*HEUXLN
KLHUYRRUGHPPNDQWGRSVOHXWHO(artikelnummer
70.013).
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Locomotief SS700/NS3700
Montage instructie | Anti-slipbanden

4

Verwijderen oude anti-slipbanden
9HUZLMGHUGHKXLGLJHDQWLVOLSEDQGPHWHHQNOHLQHSODWWH
VFKURHYHGUDDLHU'UDDJHU]RUJYRRUKLHUELMKHWORRSYODN
YDQKHWZLHOQLHWWHEHVFKDGLJHQ

5

Montage nieuwe anti-slipbanden
'HQLHXZHEDQGHQNXQQHQQXYRRU]LFKWLJZRUGHQ
RPJHOHJGPHWEHKXOSYDQHHQSLQFHW&RQWUROHHU
GDDUQDRIGHEDQGURQGKHWKHOHZLHOQHWMHVLQGH
JURHIOLJWHQFRUULJHHUZDDUQRGLJPHWHHQRQVFKHUS
JHUHHGVFKDS]RDOVGHSLQFHWRSGHIRWR

6

De locomotief weer in gebruik nemen
9ROJYRRUKHWZHHUJHEUXLNHQYDQGHORFRPRWLHIGHVWDSSHQWRW
en met 1 in de omgekeerde volgorde.
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Locomotief SS700/NS3700
Montage-instructie | Ophanging voorloopstel

1 Voorbereiding
Om de locomotief een betere ligging in de bochten te geven is
het mogelijk de vering van het voorloopstel stijver te maken.

ringetje van het chassis van de locomotief gehaald. Nadat van het
voorloopstel het ringetje en het veertje zijn verwijderd Heeft u de

Hiervoor wordt het voorloopstel losgemaakt met een kleine platte

onderdelen zoals die te zien zijn op de derde foto.

schroevendraaier. Daarna wordt het voorloopstel afgenomen en het

2 Ophanging opnieuw samenstellen
Om het voorloopstel weer gereed te maken voor montage wordt nu
als eerste de grote ring die oorsprokelijk tegen het chassis zat als
eerste aangebracht. Vervolgens wordt de kleine ring geplaatst en
tenslotte de veer, met de smalle kant naar onderen gericht.

3 Eindmontage
Het voorloopstel kan nu weer voorzichtig aan de locomotief
worden vastgeschroefd.
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Locomotief SS700/NS3700
Montage-instructie | Aansluiting koplampen

1 Benodigdheden
Voor het uitvoeren van de hier beschreven reparatie
zijn de volgende zaken van belang:
• kleine schroevendraaiers;
• eventueel een scherp hobbymesje

2 Demontage
Om de aansluiting van de koplampen bereikbaar te
maken wordt eerst de carosserie losgekoppeld van
het chassis.
De eerste schroef hiervoor bevindt zich in de
schoorsteen. Onder het chassis bij de aankoppeling
van de tender bevinden zich twee kleine schroefjes.
Verwijder ook deze.
Hierna kan de carosserie naar boven klappen en
wordt het printplaatje met de koplampaansluitingen
bereikbaar.

3 Aansluitpunten vrijmaken
Elke koplamp heeft twee aansluitpuntjes op de printplaat.
Deze zijn zeer dicht bij elkaar geplaatst waardoor in
sommige gevallen de koplampen niet regelmatig branden.
Beweeg een scherp mes of een klein schroevedraaiertje
tussen de beide soldeerpunten van iedere koplamp tot er
geen contact tussen de twee meer mogelijk is.
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Locomotief SS700/NS3700
Montage-instructie | Deurtjes machinistenhuis

1 Bewegende deuren
Locomotief SS700/NS3700 is uitgevoerd met beweegbare deurtjes aan
het machinistenhuis. Hier worden ze getoond in hun uiterste

2 Ideale stand
Hier worden de deurtjes getoond in een positie die
vrije doorgang op ieder baanvak garandeert.

3 Fixeren
De deurtjes kunnen in deze stand worden vastgezet door
het aanbrengen van een klein druppeltje houtlijm bij zowel
het boven- als het onderscharnier. Houd de deurjes in deze
positie tot de lijm gedroogd.is.
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standen. De open deurjes kunnen in krappe bochten hinder
veroorzaken.

Locomotief SS700/NS3700
Montage-instructie | Achterverlichting 4-as tender

1 Voorbereiding verlichting
Locomotief SS700/NS3700 wordt geleverd met losse achterverlichting

De twee pootjes aan de lenszijde van de lampen blijven zitten als

voor de vier-as tender. Deze lampen zijn ieder voorzien van

geleider. Bepaal zorgvuldig wat de voor- en achterkant is en

4 pootjes. Om de lampen op de tender te kunnen monteren is het
raadzaam de twee achterste van deze pootjes te verwijderen.

verwijder de twee extra pootjes met een scherp mesje.

2 Montage
Lijm de lampen met een beetje houtlijm nauwkeurig op de plaats
die hier is aangegeven.
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Locomotief SS700/NS3700
Montage-instructie | Demontage 4-as tender

1 Vier-as tender
Locomotief SS700/NS3700 kan worden geleverd met
zowel een drie-as als een vier-as tender zoals hier
afgebeeld.

2 Demontage
De vier schroeven die losgedraaid moeten worden om
de carosserie van de tender van het chassis te
scheiden zijn hier aangegeven.

© Artitec 2012

Artitec

®

Locomotief SS700/NS3700
Instructie |+XOSELMRQWVSRULQJHQRS)OHLVFKPDQQ3UR¿ZLVVHOV

:LMKHEEHQHHQSURHIRSVWHOOLQJPHW)OHLVFKPDQQ3UR¿UDLOVJHERXZGHQGLWYHUYROJHQVPHWGLYHUVH
HQEHUHGHQGDWZLO]HJJHQPHWHQ]RQGHUYHUQLHXZGH5RFRVOLSEDQGHQHQJHPRGL¿FHHUGH
ORRSVWHOOHQ ]LHHOGHUVRSGHVLWH 2S)OHLVFKPDQQ3UR¿UHFKWHHQJHERJHQZLVVHOVLVKHWULMJHGUDJ
RQYRRUVSHOEDDU'HORFRQWVSRRUWPRJHOLMNLQ]RZHOYRRUZDDUWVHDOVDFKWHUZDDUWVHULFKWLQJ

1

Rechte Wissels
Bij nadere bestudering van het rijgedrag op rechte wissels
ziet men de wielen even wegvallen in het kunststof
puntstuk en bij het volgende contact met de metalen
spoorrail even opwippen en ontsporen. In dezelfde situatie
valt de Fleischmann loc ook even weg en wipt op, maar
EOLMIWGRRUGHEUHGHUHZLHOÀHQVLQFRPELQDWLHPHWGH
tegenoverliggende strijkregel op de rails.
De oorzaak is dat de metalen rails soms niet geheel in
lijn liggen met het kunststof puntstuk. In het horizontale
vlak ligt de rail hoger en in het verticale vlak ligt de rail niet
zuiver in lijn met het puntstuk. Dit geldt met name voor het
in het midden van de railbedding gelegen railstuk tussen
puntstuk en wisseltong. Door fabricage toleranties bij de
vervaardiging van het wissel zal dit probleem in meer of
mindere mate spelen.
Door het stuk rail bij de overgang voorzichtig met een
WDQJHWMHELMWHEXLJHQOLHSHQDOOHSURHÀRFVSUREOHHPORRV
door het wissel. Het in lijn afvijlen van de railkop kan ook al
voldoende zijn.
Deze wijziging wijziging heeft geen nadelig effect op het
rijgedrag van Fleischmann locs.

2

0HHJHERJHQZLVVHOV
Bij de meegebogen wissels zien wij ontsporing doordat de
strijkregel het loopstelwiel onvoldoende de bocht instuurt bij
KHWSXQWVWXN'H)OHLVFKPDQQ3UR¿PHHJHERJHQZLVVHOV]LMQ
waarschijnlijk dusdanig geconstrueerd dat deze ook nog met
ouder materieel berijdbaar moesten zijn waarvan de wielen
QRJJURYHUZDUHQGDQKHW1(0SUR¿HO
Door een stukje styreen strip van 0,5 mm dik en 1,5 mm hoog
(Evergreen nr. 123) tegen de strijkregel aan te plakken (aan
de railzijde) wordt het loopstel wiel voldoende weg gehouden
van de punt van het puntstuk en loopt de loc ook prima door
een meegebogen wissel. Ook bij de rechte wissels kan dit een
oplossing zijn die de loc in de rails houdt zonder ze verder te
hoeven bewerken.
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