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Vingerafdrukken
De Stalen D is gevoelig voor vingerafdrukken. Om het model 
schoon te maken, adviseren wij u gebruik te maken van een beetje 
lauwwarm water met een druppeltje afwasmiddel, dat u met een 
zacht keukendoekje of brillendoekje (vaak gratis verkrijgbaar bij de 
opticien) op het model aanbrengt.  

Alvorens u de zijkanten van de wagen gaat schoonmaken, is 
het raadzaam de grote schuifdeuren te verwijderen met een 
tandenstoker. Steek de tandenstoker tussen de onderkant van 
de deur en het chassis. De deuren zijn niet gelijmd en zullen 
eenvoudig loskomen. Steek de tandenstoker niet tussen de zijkant 
van de deuren, aangezien dit mogelijk beschadigingen in de lak 
achterlaat. Veeg voorzichtig met het doekje het oppervlak schoon 
en maak de oppervlakken droog met een tweede (droog) doekje.  
Vlekken die niet verwijderd zijn na behandeling met zeepsop, 
kunt u eventueel behandelen met een doekje met wasbenzine. 
Wrijf niet te hard of te lang over het oppervlak, aangezien de lak 
daarvan kan gaan glanzen.

Het is raadzaam om de Stalen D bij de draaistellen op te pakken, 
waarbij u uw handen om het model heen plaatst, zoals hierbij 
afgebeeld.

Verpakking
Wanneer u de Stalen D weer terug in 
de verpakking wilt plaatsen, houd er 
dan rekening mee dat het model op 
de correcte wijze in het schuim wordt 
geplaatst. De uitbouw dient altijd naar 
de linkerzijde van de doos te wijzen en 
de drie rechthoekige uitsparingen in het 
schuim dienen om de ventilatoren op 
het dak te beschermen. 

Stroomafname
De draaistellen van de Stalen D 
zijn voorbereid voor stroomafname. 
Hiervoor monteert u de bijgeleverde 
stroomafnemers in de draaistellen zoals 
op onderstaande afbeelding. Daarvoor 
dient u de assen uit te nemen.
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Reserve- en upgradeonderdelen
In de verpakking van de Stalen D vind u een zakje met reserve- en 

upgrade-onderdelen. De onderstaande tekening geeft aan waar u de 
onderdelen desgewenst kunt monteren.

Wisselstroom
Bij het vervangen van de assen voor gebruik 
met wisselstroom verdient het aanbeveling 
de draaistellen van het rijtuig af te nemen, 
zowel voor betere toegang tot de assen, als ter 
bescherming van de Stalen D tijdens het werk. 
De draaistellen kunnnen daarvoor voorzichtig 
worden losgetrokken uit het rijtuig.
U kunt de assen vervangen door Piko assen, 
artikelnummer 56061.
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Stangen Kopzijde
Op beide kopkanten van de Stalen D zonder vouwbalg kan een 
stang bevestigd worden tussen de profielen. Dit onderdeel kunt u 
het beste vastlijmen met een druppeltje houtlijm. Houtlijm droogt 
transparant op en laat geen sporen na, bovendien kan het  
eventueel in een later stadium verwijderd worden wanneer nodig.
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