Modeltreinexpress Slps II ACTS VAM/ESSENT
HANDLEIDING INGEBRUIKNAME

Hartelijk dank dat u gekozen heeft voor onze Slps II ACTS wagen met VAM of ESSENT
containers. In deze handleiding tonen wij u hoe u het beste de containers kunt plaatsen, losse
onderdelen op de juiste plek kunt zetten en het plaatsen van de waterslide decals.
Wat heeft u nodig?
•
•
•
•
•
•
•

Scherp hobbymes
Schaaltje lauw warm water
Flesje Microscale Micro Set
Wattestaafje
Beetje afwasmiddel of olie
Houten sateprikker of cocktailprikker
Kleine kruiskop schroevendraaier

Als u de verpakking opent, ziet u dat de wagen en containers los van elkaar zijn verpakt.
Om het model zo natuurgetrouw mogelijk te maken hebben wij ervoor gekozen dat alle onderdelen
op deze wagen zijn gespoten en niets in kleur is gegoten. Dit heeft als voordeel dat er geen plastic
look aanwezig is op de wagens, onderdelen of containers.
PLAATSEN VAN DE CONTAINERS
Als u de wagen uit de doos neemt, heeft u 3 lege
plekken waar u de containers van VAM of
ESSENT kunt plaatsen.
Omdat ook de dragers zijn gespoten, kunnen de
eerste paar keer wat stroef gaan.

Zet de container houders in de juiste positie om
de containers makkelijk op de houders te
schuiven. U kunt de containers voorzichtig op de
houder schuiven tot u een duidelijke klik voelt.
De container zit nu op zijn plaats.
Om de container de eerste keer gemakkelijk op
de houder te schuiven raden wij u aan een heel
klein beetje afwasmiddel of olie aan te brengen
met een sateprikker of cocktailprikker op de
schuifgeleiding van de houder of container en
deze dan pas op zijn plek te schuiven.
Nu de containers op de houders zijn geschoven
kunt u de houders omdraaien. Ook nu merkt u, dat
als de containers in de juiste positie zijn gedraaid
u een lichte klik voelt.

De containers zijn nu mooi uitgelijnd op de wagen
en kunnen er tijdens het rijden niet vanaf vallen.

PLAATSEN VAN DE WATERSLIDE DECALS
Elke houder zit vast met 1 kleine schroef.
Draai deze los en bewaar deze goed.
Neem de houder af van de wagen.

Voor U de waterdecals gaat lossnijden en
plaatsen, let er goed op dat elke houder een eigen
lettercombinatie heeft. (A-B of C)
U heeft dus 6 verschillende decals.
Elke houder heeft aan beide zijden een A-B of C
opschrift.

De decal bestaat uit 1 stuk. Wij raden u echter
aan de decal in 3 delen te snijden. Zo kunt u op
uw gemak de decal op de juiste plek schuiven op
de houder. De decals zijn heel stevig en kunnen
makkelijk worden verschoven tot u tevreden
bent met het resultaat.
Zit de decal op zijn plek, kunt u deze fixeren
door deze met een wattestaafje aan te drukken
met wat Micro Set.
Zijn alle houders voorzien van de decals, kunt u
de houders weer terug schroeven op de wagen.

PLAATSEN VAN LOSSE ONDERDELEN
De meeste onderdelen zijn reeds geplaatst, echter
de containervergrendelingen, remslangen,
imitatie koppeling en rangeerhandgrepen nog
niet.
De onderdelen kunt u plaatsen in de daarvoor
bestemde gaten in de wagens.
Mocht het een en ander niet goed passen omdat
er wat verf in de gaatjes zit, kunt u deze een
beetje opruimen. LET OP, de rangeerhandgrepen
kunt u NIET plaatsen als u met de modellen gaat
rijden. (ivm uitslag koppeling in bogen)
De vergrendeling voor de containers werken echt
als u deze plaatst! Let er dus op, dat de
containers dan niet meer vrij kunnen draaien op
de wagen. U dient dan de vergrendeling naar
beneden te drukken als u de containers er
overheen wilt draaien.
Wij raden het plaatsen van de container
vergrendeling alleen aan als u het model als
vitrinemodel gaat gebruiken of de wagens in een
vaste samenstelling laat rondrijden.
PLAATSEN VAN EEN KORTKOPPELING

Onze wagens zijn voorzien van een
kortkoppeling met NEM schacht.
U kunt daar elke gewenste koppeling van uw
keuze in klikken.

Wij wensen u veel (rij)plezier met onze Modeltreinexpress Slps II ACTS VAM/ESSENT
containerdraagwagen.

