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Uitpakken
Let bij het uitpakken op dat onderdelen niet blijven haken.  
Til de rijtuigen voorzichtig zijwaarts uit de verpakking

Extra onderdelen 
In de doos bevinden zich extra onderdelen. Deze kunnen 
volgens de foto’s worden geplaatst voor gebruik als 
vitrinemodel. Aan de kopkant van het stuurstandrijtuig verdient 
het aanbeveling de gaatjes uit te boren met een 0,6 mm 
boortje; trek daarvoor de baanruimer in neerwaartse richting 
van het rijtuig.

Koersborden
Koersborden zijn op de DDM1 gebruikt tot ongeveer 1992. 
De bijgeleverde koersborden kunnen door middel van de water-
decals van een bestemming naar keuze worden voorzien. 
Monteer de koersborden met een klein druppeltje houtlijm.

Baanruimer
Baanruimers werden vanaf ongeveer 1998 aangebracht. De 
baanruimer op het model is daarom eenvoudig los te klikken.

Decoder
De Artitec DDM1-set is voorzien van een TAMS-decoder. Deze is 
te gebruiken voor DC-analoog, DCC-digitaal en Motorola digitaal.

Rijden
De DDM1 rijdt probleemloos door boogstralen van R=420mm 
of hoger. Bogen R=356,5 mm (Fleischmann, Roco R2-
358mm, Märklin/Trix R1-360mm) zullen in de trekrichting, 
en zonder gebogen wissels, geen probleem vormen; in de 
duw-richting kan ontsporing optreden. Voor geduwd rijden 
is het het beste de bijgeleverde koppelingen te vervangen 
door kortkoppelingen van uw keuze. Märklin kortkoppelingen 
zijn niet geschikt; echter de stroomvoerende variant 
(artikelnummer 72021) hiervan weer wel.

Onderhoud
Vuil en aanslag op of om de bewegende delen kunt u het 
beste met wasbenzine verwijderen. Daarna kunt u de 
aspunten met een geschikte olie of vet smeren. Vet tevens de 
binnenzijde van de wielen in om weerstand en contactgeluid 
door de stroomafname te verminderen. Uw winkelier kan u 
adviseren over olie of vet.

Openen van de rijtuigen
De rijtuigen zijn eenvoudig te openen voor onderhoud of 
montage van lichtstrips. Plaats zoals op de foto’s duim 
en wijsvingen van beide handen bij de deur en de trap en 
beweeg de delen voorzichtig uit elkaar.
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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/of 
verkeerd onderhoud. Uw aankoopbewijs is tevens  
uw garantiebewijs. 

Afvalbepalingen
Dit product dient gescheiden van het huishoudelijk afval 
verwijderd te worden. De verwijdering dient in overeenstem-
ming te zijn met de richtlijn 2006/66/EC en de plaatselijke 
wetgeving. De verkoper kan u hierover informeren.03
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Onderdelenlijst

Voor het eventueel nabestellen van onderdelen kunt u 
refereren aan onderstaande lijst. Wilt u een artikel uit deze 
lijst direct bij Artitec bestellen, stuur dan altijd een kopie 
van uw aankoopbewijs mee. Daarnaast verzoeken wij u 
het betreffende onderdeelnummer te vermelden, alsmede 
het artikelnummer, rijtuigtype, uw naam, adres, e-mail 
en telefoonnummer. U wordt vervolgens over eventuele 
kosten geïnformeerd. Vermeld bij uw bestelling altijd 
het ARTIKELNUMMER, zodat duidelijk is welke kleur of 
uitvoering van het onderdeel u nodig heeft.

• Trappetje stuurstand 01
• Buffers 02
• Handgrepen stuurstand 03
• Stang raam stuurstand 04
• Stroomafnemer 05
• Wielen 06
• Losse delen in doos 07
• Draaistelpinnen met knijpring 08
• Buisbalg 09
• Koppelschacht en -veer 10

• Pantograaf 11
• Draaistel 12
• Kopdraaistel stuurstand 13
• Baanruimer 14
• Koersborden 15
• Interieur boven ABv / Bv / Stuurstand 16
• Interieur onder ABv / Bv / Stuurstand 17
• Kap ABv / Bv / Stuurstand 18
• Bodemplaat ABv / Bv / Stuurstand 19
• Sleper 20

Stuurstand Overige kopzijden
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Verlichtingsset
De DDM1-lichtstripset is 
eerdaags leverbaar. 

Inhoud van de set:
- TWEE lichtstrips, één voor 

onder en één voor boven;
- lichtstrip met warmwitte 

LED’s;
- de strips zijn op maat voor 

de DDM1;
- inclusief op maat gemaakte 

stroomafnemers (andere 
aanbieders hebben géén 
geschikte stroomafnemers 
voor de Artitec DDM1);

- in de wisselstroom-set zit 
een stroom geleidende starre 
koppeling;

- de condensatoren zijn al op 
de printplaat bevestigd;

- de stroomdraden zijn al op 
de printplaat bevestigd en  
op de juiste lengte;

- de lichtstrips zijn eenvoudig 
te monteren en de  
DDM-wagons zijn eenvoudig 
te openen.

Een uitgebreide foto-instructie 
vindt u medio juli op onze 
website.

Artikelnummer: 20.177.40 gelijkstroom
Artikelnummer: 21.177.41 wisselstroom


