
Bygganvisning för JECO underrede Z65 i växelström
Vi kommer här att gå igenom de olika stegen 
som är viktiga att tänka på vid montering av 
JECO Z65 underrede

1. Sätt  ihop sidorna på boggien med varan-
dra. Putsa till undersidan och översidan på bog-
gien, även sidan där snäckan ska in. Fila även 
bort ojämnheter där hjulaxlarna ska ligga men 
gör inte hålen större då det kommer att glappa 
och du får ett underrede som hoppar fram.

2. Fila bottenplattans alla sidor, både 
utvändigt och invändigt, fila ner kanterna något 
så att hjulen inte kan ta i dom.

      

3. Lägg kuggen på plats.
 1, Stort rött kugg under snäckan.
 övriga kugg, används ej i AC
 Fetta in kuggen innan du stänger boggien.

4. Montera ihop sidorna med varandra, tap-
parna gör att halvorna hålls ihop, du kan även 
lägga i någon droppe Cyano men detta behövs ej 
då motorn limmas på plats och håller halvorna på 
plats.

5. Fäst löd örat med skruven i hålet i sidan 
på boggien. 

6. Lägg hjulen på plats, du får möjligen just-
era kuggen på hjulet så att hjulet kan glappa lite i 
sidled. Dra fast botten plattan med skruven. Ställ 
underredet på spåret och prov rulla. Den ska nu 
rulla som en vanlig vagn.  

7.  Montera svänghjulet på motorn, ska 
monteras på den sidan som har kontakt blecken. 
Pressa ner det nästan hela vägen. På andra 
sidan ska snäckan monteras, pressa ner den 
halvägs ungefär.

8. Fäst motorn med lim på ovansidan av 
boggien och tryck in snäckan i hålet. Tänk på att 
den sidan på motorn som har den vita pricken 
ska vara neråt. Fetta in snäckan innan motorn 
monteras. 

9. Löd kabel i mellan kontakt blecket på 
motorn och löd örat på sidan av boggien. Samma 
sak på andra sidan fast i mellan motorn och släp-
skon.
Nu fungerar modellen analogt, följ nu anvisnin-
gen för dekodern.

10. Om du nu har gjort allting korrekt så ska 
din modell vara färdig för avgång.

Innehållsföteckning
Boggie 3 delar
1 x motor Mashima, 1 x Svänghjul
1 x Snäcka, 1 x Kugghjul,
1 x Hjul med kugg + 1 x löpaxel,
3 x skruvar, 1 x Löd öra
1 x släpsko 7164+ 1 x Dekoder ESU 54614
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Placering av släpskofästet som gängas för släp-
skoskruven M2. Kuggtappar som ej används 
borttages enl. bild. OBS!  Att botten plattan skall 
kapas i 2 delar för att hålla hjulaxlarna på plats 
och att släpskon skall gå fritt, se bild.


