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Super Premium Digtrax Command Control

1.0 Wstęp

Gratulujemy zakupu Zestawu Cyfrowego Sterowania Digitrax Super Chief

Zestaw ten został zaprojektowany abyś mógł sterować makietą tak jak chcesz. Z LocoNet możesz łączyć elementy systemu aby zbudować układ jaki tylko sobie wymarzysz. System Digitrax zmniejsza 

i upraszcza okablowanie nowych makiet. Jeżeli już posiadasz makietę, prawdopodobnie nie będziesz musiał zmieniać istniejącego okablowania, aby zainstalować system Digitrax.

Zestaw startowy Super Chief posiada kilka elementów DCC :

DCS100 to jest centralka DCC. Generuje pakiety DCC, które sterują twoimi dekoderami.

DCS100 to także booster DCC. Booster otrzymuje pakiety DCC z centralki, wzmacnia je i przekazuje je do torów razem z prądem z zasilacza. Możesz zamontować dodatkowe boostery na twojej 

makiecie, aby dostarczyć więcej prądu dla większej ilości lokomotyw.

DT400 lub DT400R to manipulatory. Ty używasz manipulatorów aby przekazywać centralce polecenia sterujące dekoderami. Prawdopodobnie będziesz posiadał więcej niż jeden manipulator jeżeli 

makietą steruje kilka osób jednocześnie.

UP5 to jest panel dzięki któremu łatwo podłączy manipulator. Lub UR91 to jest radiowy odbiornik

LT1 �?? tester LocoNet i dekoderów.

Oprócz tego zestawu będzie potrzebował:

Zasilacz (możesz użyć posiadany już zasilacz) i

Jeden lub więcej dekoderów dla twoich lokomotyw. To umożliwia ci wybranie najlepszego dekodera dla każdej twojej lokomotywy.

W tej instrukcji obsługi zawarto informacje o sterowaniu makietą przy użyciu łączności na podczerwień lub/i radiowej.

Elementy Digitrax można łączyć na wiele sposobów aby lepiej dopasować układ do twoich potrzeb. Dodatkowo możesz używać produktów innych firm, które są kompatybilne: dekoderów, boosterów i 

programów komputerowych.

Bardzo ważny dla nas jest twój sukces i zabawa z naszymi produktami. Poza wszystkim pamiętaj, że to jest hobby i służy do ZABAWY! Prosimy cię o uważne przeczytanie tej instrukcji przed instalacją 

systemu. Zawarliśmy w niej wiele porad i pomysłów opartych na naszych doświadczeniach z systemem Digitrax. Jeżeli masz pytanie, na które nie znalazłeś odpowiedzi w tej instrukcji, prosimy cię o 

skontaktowanie się z dilerem.

SuperChief: Rozdział 2

2.0 Szybka instalacja zestawu SuperChief

Dzięki temu rozdziałowi szybko możesz zacząć używać zakupiony zestaw. Pełny opis wszystkich elementów znajdziesz w kolejnych rozdziałach tej instrukcji. W tym rozdziale zakładamy, że używasz 

nowy zestaw właśnie wyjęty z pudełka. Jeżeli zakupiłeś zestaw z łącznością radiową, proponujemy abyś najpierw zaczął go używać bez elementu radiowego, aby lepiej nauczyć się podstaw działania. 

Dopiero potem dołączył element radiowy zgodnie z rozdziałem 22 i 23.
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2.1 Podłączenie DCS100 do torów i transformatora.

1. Ustaw przełącznik SCALE (skala) na skalę jaką używasz na makiecie (N, H0, O/G). Jeżeli posiadasz kilka skali ustaw skalę mniejszą.

2. Ustaw przełącznik MODE (tryb) na pozycję RUN (działaj).

3. Do wejścia POWER IN (zasilanie centralki) podłącz transformator.

4. Podłącz transformator do zasilania i włącz go.

5. DCS100 wyda pojedynczy dźwięk (beep) i zaświeci się dioda "POWER ON" (zasilanie centralki).

2.2 Podłączenie panelu UP5 lub UR91

1. Połącz dowolny koniec dostarczonego krótkiego kabla LocoNet do wejścia z tyłu UP5/UR91 oraz do wyjścia A lub B umieszczonego na DCS100. Jeżeli używasz panelu UR91, podłącz także dołączony 

zasilacz do niego. Po przeczytaniu tego rozdziału możesz zajrzeć do rozdziału 4.13 aby przeczytać o Uniwersalnej Informacji O Stanie Zasilania przekazywanej przez diody na panelu.

2. Możesz nie podłączać panelu UP5/UR91 podczas tej szybkiej instalacji, tylko podłączyć manipulator DT400 bezpośrednio do wyjścia A lub B umieszczonego na centralce DCS100.

3. Pamiętaj, że jeżeli używasz panelu z odbiornikiem radiowym, to możesz postępować wg instrukcji zawartej w tym rozdziale celem szybkiego rozwiązania problemu niedziałania manipulatora 

poprzez radio. Zobacz rozdziały 22 i 23 nt. podłączania odbiornika radiowego.

2.3 Podłączanie manipulatora DT400

1. Podłącz manipulator DT400 do dowolnego gniazda w UP5/UR91 lub bezpośrednio do centralki DCS100.

2. Najpierw na wyświetlaczu zobaczysz numer wersji oprogramowania DT400:

Ekran ten pokazuje numer wersji programowania umieszczonego w manipulatorze DT400. Ekran ten jest wyświetlany przez kilka sekund przy każdym uruchomieniu manipulatora DT400.

3. Następnie zobaczysz informacje o napięciu:

Ten ekran pokazuje poziom napięcia podawanego do manipulatora. Jeżeli podłączyłeś manipulator do sieci LocoNet, podawana wartość będzie w zakresie od 9 do 15 Voltów. Jeżeli włożysz baterie i 

odłączysz od sieci LocoNet, podawane będzie napięcie baterii. Jeżlei wartość będzie poniżej 6.2V należy wymienić baterie na nowe lub naładować akumulatory. W rozdziale 24 znajdziesz więcej 

informacji o używaniu baterii.

4. Po usłyszeniu krótkiego dźwięku zobaczysz ekran podobny do poniższego. Jeżeli używasz manipulatora DT400R lub podłączyłeś panel UR90/UR91 przeczytaj w rozdziale 22 i 23 więcej informacji o 

użyciu odbiornika radiowego lub na podczerwień.
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Na ekranie pokazany jest aktualny adres wybrany na manipularze L (lewym) i prawym (R) oraz aktualnie ustawiona prędkość i kierunek jazdy lokomotywy. Aktualnie włączone funkcje są wyświetlane 

na górze ekranu (funkcje dla lokomotywy z mrugającym dymem).

5. Jeżeli odłączysz manipulator od sieci LocoNet wyświetlacz zostanie wyłączony. Ponownie zostanie włączony po podłączeniu manipulatora do sieci Loconet.

2.4 Włączanie i wyłączanie zasilania torów

Wskaźnik włączenia zasilania na manipulatrze DT400 oraz na centralce DCS100 pokazują kiedy zasilanie torów jest włączone lub wyłączone. Po pierwszy włączeniu manipulatora DT400, najczęściej 

zasilanie jest wyłączone. Aby lokomotywy mogły poruszać się na makiecie najpierw należy włączyć zasilanie torów. Spójrz na centralkę DCS100 lub manipulator DT400 aby sprawdzić, czy zasilanie 

torów jest włączone, czy nie.

Gdy zasilanie torów jest wyłączone

- dioda TRACK STATUS (zasilanie torów) na centralce DCS100 nie świeci się

- dioda OFF LINE (tryb OFFLINE) na centralce DCS100 świeci się

- znacznik zasilania torów na manipulatorze DT400 nie świecie się (znacznik zasilania torów to mała czarna kropka w górnym rzędzie po prawej stronie wyświetlacza manipulatora).

Kiedy zasilanie torów jest włączone

- dioda TRACK STATUS (zasilanie torów) na centralce DCS100 świeci się

- dioda OFF LINE (tryb OFFLINE) na centralce DCS100 nie świeci się

- znacznik zasilania torów na manipulatorze DT400 świecie się (mała czarna kropka w górnym rzędzie po prawej stronie wyświetlacza manipulatora).

Jak włączyć i wyłączyć zasilanie torów

1. Włączanie zasilania torów

Naciśnij przycisk PWR , na wyświetlaczu pojawi się ekran podobny do tego:

Jest to ekran pokazywany w trybie włączania zasilania torów.

1. Widać, że zasilanie torów jest aktualnie włączone

2. Lewe pokrętło L nie ma wybranej lokomotywy, co pokazuje napis SEL w lewej dolnej części wyświetlacza

3. Prawe pokrętło steruje lokomotywą o adresie 25 w kierunku do przodu z 50% prędkości po jest pokazane w prawej dolnej części ekranu.

Naciśnij przycisk Y+ aby wskaźniki zasilania torów na manipulatorze DT400 i centralce zaświeciły się. Jeżeli wskaźnik zasilania torów mruga, naciśnij przycisk Y+ ponownie, aby włączyć 

zasilanie torów.

2. Wyłączenie zasilania torów

Naciśnij przycisk PWR a następnie przycisk N- . Wskaźniki zasilania torów na manipulatorze i centralce wyłączą się.

3. Wyście z trybu PWR na manipulatorze

Naciśnij ponownie przycisk albo dowolny inny przycisk odpowiedni dla następnej czynności, którą chcesz wykonać.

2.5 Podłączenie makiety do centralki SuperChief

1. Upewnij się, że obie diody TRACK STATUS (zasilanie torów) i POWER ON (zasilanie centralki) świecą się.

2. Podłącz wyjścia RAIL A i RAIL B do torów. Podłącz wyjście RAIL A to jednej szyny a RAIL B do drugiej szyny.

3. Jeżeli nie usłyszysz krótkiego dźwięku z centralki po podłączeniu torów oznacza to, że nie wykryto żadnego zwarcia.

Aby sprawdzić, czy sygnał DCC jest dostępny wszędzie na makiecie weź śrubokręt lub monetę aby robić zwarcia. Po zrobieniu zwarcia usłyszysz 4 krótkie dźwięki i centralka DCS100 wyłączy się. Po 

usunięciu zwarcia centralka DCS100 powróci do normalnej pracy.

Popróbuj porobić zwarcia w różnych miejscach na makiecie, aby potwierdzić, że sygnał z centralki jest dostępny wszędzie. Jeżeli zwarcie, które spowodujesz, nie wyłączy centralki DCS100, przejrzyj 

przewody w okolicy aby się upewnić, że dany fragment makiety jest poprawnie zasilany z centralki.

Uwaga: Ponieważ sygnał DCC jest transmitowany razem z zasilanie torów, ważne jest aby zasilanie z centralki było dostępne we wszystkich miejscach na makiecie, aby dekodery w lokomotywach 

mogły odbierać polecenia i poprawnie je wykonywać.

2.6 Wyświetlacz DT400

1. DT400 posiada dwa pokrętła: lewe (L) i prawe (R)
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2. Na ekranie znajdują się dwa wskaźniki kierunku jazdy . Jeden dla lewego pokrętła, drugi dla prawego. Jeżeli wskaźnik świecie się i nad lokomotywą jest dym oznacza to, że do pokrętła 

jest przypisany adres.

3. Jeżeli dym na lokomotywą mruga oznacza to, że to pokrętło jest aktywnr. Dla aktywnego pokrętła na wyświetlaczu są wyświetlane funkcje i informacje tekstowe. Także przyciski funkcji 

dotyczą zawsze aktywnego pokrętła.

4. Wskaźnik kierunku jazdy wskazuje kierunek jazdy lokomotywy sterowanej danym pokrętłem. dla jazdy do tyłu i dla jazdy do przodu. Jeżeli sterujesz lokomotywą w trybie analogowym, 

wskaźnik kierunku jazdy wskazuje polaryzację zasilania torów i może być niezgodny z rzeczywistym kierunkiem jazdy lokomotywy.

5. Aktualny tryb manipulatora jest pokazywany w środkowej dolnej części wyświetlacza. Normalnym trybem pracy manipulatora jest "Fn" (Function Mode - tryb funkcji). W tym trybie pokrętła i 

przyciski kierunku jazdy sterują prędkością i kierunkiem jazdy lokomotyw. Dodatkowo przyciski Y+ i N- zwiększają i zmniejszają prędkość. Przyciski numeryczne sterują włączaniem i wyłączaniem 

funkcji aktualnej lokomotywy.

Przykład: W trybie Fn aby zwiększyć prędkość lokomotywy możesz albo przekręcić w prawi pokrętło lub nacisnąć przycisk Y+. Aby zmienić kierunek jazdy lokomotywy możesz albo dwa razy nacisnąć 

pokrętło lub nacisnąć przycisk kierunku jazdy do tyłu dla odpowiedniego pokrętła. Aby włączyć lub wyłączyć funkcje dla aktualnie sterowanej lokomotywy po prostu naciśnij przycisk z odpowiednim 

numerem funkcji. W trybie rozjazdów klawisze służą do sterowania rozjazdami, ale pokrętła i przyciski kierunków dalej dotyczą lokomotyw.

Kolejne przykłady pomogą ci lepiej poznać manipulator DT400. Pierwszy przykład pokazuje jak sterować lokomotywą analogową, drugi przykład pokazuje jak sterować lokomotywą cyfrową. Jeżeli 

wybierzesz obie lokomotywy na manipulatorze, będziesz mógł sterować nimi jednocześnie.

2.7 Wybranie i sterowania analogową lokomotywą na adresie "0"

1. Umieść analogową lokomotywę (lokomotywę bez dekodera) na twojej makiecie. Chociaż analogowa lokomotywa stoi możesz słyszeć charakterystyczne buczenie jej silnika spowodowane 

dostarczaniem cyfrowego zasilania do niej. Podczas ruchu to buczenie może być mniej słyszalne. (Digitrax sugeruje, aby nie pozostawiać lokomotywy analogowej na długo czas na makiecie w stanie 

zatrzymania)

2. Sprawdź wskaźnik zasilania torów na wyświetlaczu manipulatora, aby upewnić się, że zasilanie torów jest włączone.

3. Uaktywnij prawe pokrętło "R" manipulatora poprzez jego obrócenie o 1/4 w dowolną stronę, albo naciśnij pokrętło jeden raz. Prawy adres na manipulatorze zacznie mrugać. Jeżeli żaden adres nie 

był wybrany będzie mrugał napis "SEL".

4. Naciśnij przycisk LOCO . Na wyświetlaczu pojawi się ostatnio użyty adres i aktualny status tego adresu. DT400 daje ci dwie możliwości wyboru adresu: poprzez pokrętło lub bezpośrednio przy 

pomocy przycisków numerycznych. Albo przy pomocy pokrętła ustaw adres "00" lub naciśnij przyciski 0 oraz 0. Następnie ponownie naciśnij przycisk LOCO aby wybrać adres 0 dla pokrętła. Na 

wyświetlaczu pojawi się i adres będzie mrugał dopóki nie zakończysz wybieranie poprzez ponowne naciśnięcie przycisku LOCO lub naciśnięcie innego przycisku aby rozpocząć inną czynność z 

manipulatorem. W każdej chwili można nacisnąć przycisk EXIT aby powrócić do trybu funkcji.

Powyższy ekran pokazuje co widać na wyświetlaczu po naciśnięciu przycisku LOCO aby wybrać adres dla prawego pokrętła, jeżeli poprzednio wybranym adresem był adres "00". Dodatkowo widać, że 

dla lewego pokrętła jest jest wybrany żaden adres.

Podczas przeglądania adresów dekoderów na wyświetlaczu będzie pokazywany aktualny status adresu

Na tym ekranie widać stan wyświetlacza po ponownym naciśnięciu klawisza LOCO. Na prawym manipularze jest wybrana lokomotywa o adresie "00", która się nie porusza.

5. Przekręć prawe pokrętło powoli zgodnie ze wskazówkami zegara, aby zwiększyć prędkość lokomotywy analogowej. Podczas zwiększania prędkości lokomotywa na makiecie zacznie się poruszać. 

Dioda TRACK STATUS na centralce powinna zmieniać kolor podczas zmiany prędkości lokomotywy.

6. Naciśnij przycisk zmiany kierunku po prawej stronie manipulatora DT400 albo podwójnie naciśnij prawe pokrętło (*) aby zmienić kierunek jazdy lokomotywy analogowej. Prawy wskaźnik 

kierunku jazdy zmieni się z na . Wskaźnik zmieni się po każdym naciśnięciu przyciski, ale pamiętaj, że dla lokomotywy analogowej wskaźnik wskazuje kierunek polaryzacji zasilania, a 

nie rzeczywisty kierunek jazdy lokomotywy analogowej.

(*) Podwójne naciśnięcie pokrętła: dwukrotnej szybkie naciśnięcie pokrętła w ciągu 1/2 sekundy. Przy każdym naciśnięciu usłyszysz kliknięcie.

7. Przekręć prawe pokrętło w kierunku przeciwnym do kierunku ruchu zegara aż do 0% co spowoduje zatrzymanie lokomotywy analogowej.

2.8 Podstawy adresowania dekoderów

Każdy dekoder DCC posiada adres. Aby wybrać lokomotywę DCC i sterować nią przy pomocy manipulatora musisz znać jej adres. Dekoder Digitrax (oraz innych producentów - przyp. tłumacza) w 

fabryce są zaprogramowane na domyślny adres 03. Oznacza to, po wyjęciu nowo zakupionego dekodera Digitrax z pudełka i zamontowaniu w lokomotywie, możesz wybrać adres 03 na manipulatorze i 

od razu sterować lokomotywą. Pierwsza zmienna konfiguracyjna dekodera (Configuration Variable - CV) zmieniana przez większość użytkowników DCC zawiera adres dekodera, więc nie jest zbyt 

użyteczne posiadanie wszystkich lokomotyw zaprogramowanych na adresie "03". Jeżeli nie znasz aktualnego adresu lokomotywy DCC możesz po prostu zaprogramować inny adres w dekoderze i 

wybrać go na manipulatorze. W niektórych centralka możliwe jest odczytanie bieżącego adresu dekodera. Czytaj dalej na temat odczytywania adresów oraz przeczytaj instrukcje obsługi dołączaną 

do dekodera.

2.9 Jak wybrać i sterować lokomotywę cyfrową

1. Uaktywnij lewe "L" pokrętło DT400 poprzez przekręcenie o 1/4 w dowolnym kierunku lub raz je naciśnij. Lewy adres na wyświetlaczu zacznie mrugać. Jeżeli żaden adres nie był wybrany to będzie 
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mrugać napis "SEL"

2. Naciśnij przycisk LOCO . Lewa część wyświetlacza zacznie mrugać.

Na ekranie widać stan wyświetlacza zaraz po naciśnięciu przycisku LOCO w celu wybrania adresu dla lewego pokrętła, podczas gdy poprzednio nie było nic wybrane. Dodatkowo widać, że dla prawego 

pokrętła wybrany jest adres "00".

3. Przy użyciu klawiszy numerycznych wpisz 03 lub użyj prawego pokrętła aby wybrać adres "03" (Prawe pokrętło zmienia jedności i dziesiątki w adresie, lewe - setki i tyciące)

Na ekranie wydać sytuację podczas wybierania adresu. Na wyświetlaczu pokazywany jest aktualnie wskazany adres i jego status. W rozdziale 17 jest więcej informacji o statusie adresu.

4. Naciśnij przycisk LOCO lub przycisk ENTER aby wybrać adres 03 dla lewego pokrętła.

5. Lewy znacznik lokomotywy pojawi się na wyświetlaczu ze wskaźnikiem kierunku i mrugającym dymem . Mruganie dymu pokazuje dla którego pokrętła wyświetlane są informacje o funkcjach 

na górze wyświetlacza.

Na ekranie powyżej wydać, że adres "00" jest wybrany dla prawego pokrętła, a adres "03" - dla lewego pokrętła. Widać także wskaźnik zasilania torów na górze po prawej, graficzne wskaźniki 

prędkości pokazujące prędkość 0 dla obu pokręteł oraz prędkości pokazane za pomocą cyfr.

6. Użyj lewego pokrętła aby uruchomić lokomotywę cyfrową o adresie 03. Podczas gdy wskazania prędkości po lewej stronie będą rosły, lokomotywa cyfrowa na makiecie powinna zacząć jechać. 

Naciśnij lewy przycisk zmiany kierunku po lewej stronie manipulatora lub podwójnie naciśnij lewe pokrętło aby zmienić kierunek jazdy lokomotywy.

7. Następnie przekręć lewe pokrętło do prędkości 0% aby zatrzymać lokomotywę.

8. Teraz możesz sterować prawym pokrętłem i prawym przyciskiem zmiany kierunku jazdy, aby sterować lokomotywą analogową, oraz lewym pokrętłem i lewym przyciskiem zmiany kierunku jazdy, 

aby sterować lokomotywą cyfrową. Możesz sterować obiema lokomotywami w tym samym czasie.

Zauważ, że podczas używania pokręteł lub przycisku zmiany kierunku jazdy, mrugający dym przechodzi z jednej strony na drugą. Mrugający dym wskazuje aktywne aktualnie pokrętło. Aby włączać 

lub wyłączać światła lub inne funkcje lokomotywy, pokrętło związane z nią musi być aktywne.

2.10 Wyłączanie systemu

Po zakończeniu używania makiety, wyłącz SuperChief poprzez wyłączenie zasilania całego systemu.

Niektórzy użytkownicy wolą prze wyłączeniem systemu zwolnić wszystkie aktywne adresy w ich systemie. To może uchronić przed niespodziankami przy ponownym włączeniu centralki. Ta procedura 

jest dokładnie opisana w rozdziale 14.1

1. Wyłącz zasilanie torów: Naciśnij przycisk PWR , następnie przycisk N- . Wskaźnik zasilania torów na DT400 i centralce powinien zgasnąć.

2. Przełącz przełącznik MODE na centralce w położenie SLEEP

3. Wyłącz zasilanie całego systemu.

Zasilanie dla całego systemu może pozostać włączone. Po przełączeniu przełącznika w położenie SLEEP pobór prądu przez centralkę jest bardzo mały. W tym stanie centralka podtrzymuje zasilanie 

dla wszystkich manipulatorów podłączonych do LocoNet.

2.11 Ponowne włączenie systemu

Kiedy chcesz ponownie włączyć system:

1. Włącz zasilanie całego systemu

2. Przełącz przełącznik MODE w pozycję RUN. Wszystkie podłączone manipulatory wydadzą krótki dźwięk oznaczający że sieć LocoNet ponownie działa.

3. Sprawdź wskaźnik zasilania torów na DCS100. Jeżeli się nie świeci włącz zasilanie torów: naciśnij przycisk a następnie przycisk Y+ . Wskaźnik zasilania torów na DT400 i na centralce 

powinien się zaświecić.

2.12 Problemy?

Uwago dla użytkowników już zaprogramowanych dekoderów Digitrax oraz dekoderów innych producentów:

1. Domyślnie centralka DCS100 używa 128 kroków prędkości, więc jeżeli używasz dekodera, który nie obsługuje 128 kroków prędkości, lub nie ma ustawionych 128 kroków prędkości, musisz albo 
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zmienić ustawienia dekodera na 128 kroków prędkości, albo zmienić ustawienia w centralce, tak aby w obu urządzeniach były ustawione te same kroki prędkości. Możesz zmieniać ilość kroków 

prędkości indywidualnie dla każdego adresu (rozdział 17.0) albo zmienić domyślne ustawienie centralki (rozdział 28.0).

2. Jeżeli nie możesz włączać i wyłączać świateł w lokomotywie (przy domyślnych 128 krokach prędkości lub 28 krokach prędkości) upewnij się, że dekoder jest ustawiony na 28 kroków prędkości. 

Patrz rozdział 17.0

Co dalej?

Teraz, gdy już poprawnie skonfigurowałeś zestaw Super Chief, czas abyś poznał więcej możliwości jakie daje ci Digitrax i system Loconet. Przeczytaj dalej instrukcję obsługi i spędź trochę czasu aby 

poznać każdą z opisanych funkcji. Zestaw SuperChief oferuje pełną gamę możliwości i opcji, dlatego radzimy poznawać je krok po kroku i nie próbować używać wszystkich na raz. Polecamy książkę 

"Digitrax Big Book of DCC" wspaniałe źródło wiedzy jak rozwijać twoją makietę. W niej przeczytasz także wiele przykładów pokazujących jak odczuć więcej radości ze swojej makiety.

SuperChief: Rozdział 3

Przetłumaczył: Piotr Maciejewski

3.0 LocoNet

3.1 Architektura systemu

Największą różnicę pomiędzy systemami DCC stanowi architektura systemu. Architektura systemu opisuje sposób w jaki elementy systemu komunikują się pomiędzy sobą. System LocoNet firmy 

Digotrax jest lokalną siecią komputerową (LAN) Peer-to-Peer (każdy-z-każdym) zaprojektowaną specjalnie dla sterowania makietami. Okablowanie LocoNet jest tanie, elastyczne, rozszerzalne aby 

dostosować do prawie wszystkich twoich modelarskich potrzeb dzisiaj i w przyszłości.

Standard DCC nie obejmuje architektury systemu, obejmuje dekodery, centralki i boostery, ale nie manipulatory i inne urządzenia. Dodatkowo standard DCC nie obejmuje informacji zwrotnej czy 

systemów detekcji i rozpoznawania pociągów. LocoNet łączy standardy DCC i inne technologie. Systemy Digitrax dostarczają ci najlepsze cechy obu światów, są kompatybilne ze standardami DCC 

oraz wychodzą ponad te standardy, aby dostarczyć ci zaawansowane, wydajne, o wielu zaawansowanych cechach i funkcjach układy.

3.2 Sterowany zdarzeniami czy odpytujący

LocoNet jest siecią sterowaną zdarzeniami. Centralka w sieci LocoNet czeka na informacje od komponentów zanim wyśle informacje na makietę. Na przykład: jeżeli do sieci LocoNet jest podłączone 

10 manipulatorów i manipulator nr 1 wysyła komendę, centralka otrzymuje ją i wykonuje natychmiast. W rozproszonej sieci takiej jak LocoNet nowe funkcjonalności można prosto dodawać poprzez 

podłączanie nowego sprzętu lub oprogramowania. Ponieważ LocoNet jest siecią każdy-z-każdym urządzenia podłączone do sieci LocoNet mogą także działać niezależnie od centralki. System 

informacji zwrotnej wykorzystuje sieć LocoNet do przesyłania informacji, więc nie ma potrzeby prowadzenia oddzielnego okablowania.

Inne systemu DCC często wykorzystują technikę przepytywania. W takim przypadku centralka musi pytać każdego manipulatora lub inne urządzenia: �??Czy masz sprawę do mnie?�?� Urządzenie 

musi czekać aż centralka odpyta wszystkie urządzenia zanim wyśle polecenie. Ten sposób działania może zwiększyć czas reakcji i ograniczyć ilość urządzeń, które system jest wstanie obsłużyć. W 

systemie scentralizowanym, jak ten opisywany, dodanie nowej funkcjonalności najczęściej wymaga uaktualnienia oprogramowania centralki, ponieważ nowe urządzenie nie może współpracować z 

centralką dopóki centralka nie będzie wiedziała jak je obsługiwać. Dodanie systemu informacji zwrotnej do systemów tego typu najczęściej wymaga dodatkowego okablowania.

3.3 Prędkość sieci

Czy szybsza sieć jest lepsza? Nie koniecznie, zależy to od tego, czy system ma architekturę sterowaną zdarzeniami, czy odpytującą. Standard NMRA określa �??maksymalną prędkość�?� dla 

systemów DCC. Systemy działające szybciej niż �??maksymalna prędkość�?� nie działają wcale lepiej i mają problemy z zakłóceniami w sieci.

LocoNet został zaprojektowany dla najniższej prędkości jaka umożliwia poprawne działanie. Ponieważ LocoNet jest sterowany zdarzeniami, możliwe jest użycie wolniejszej sieć. Przy wolniejszej 

sieci nie ma problemów z zakłóceniami w sieci. Ponieważ LocoNet używa wolniejszej sieci, okablowanie sieci jest proste i łatwo dostosowujące się. Sieć LocoNet może się rozwidlać w dowolnych 

miejscach i nie wymaga specjalnych zakończeń.

Architektury odpytujące wymagają szybszych sieci niż �??maksymalna prędkość�?� aby skompensować duży ruch sieciowy spowodowany odpytywaniem i zminimalizować opóźnienie między 

momentem wydania polecenia a momentem jego wykonania. Problemem przy zwiększeniu prędkości sieci są zakłócenia. Aby przeciwdziałać temu, architektury odpytujące najczęściej wykorzystują 

proste sieci specjalnie zakończane.

3.4 Osobista wersja LocoNet (LocoNet Personal Edition)

Wersja osobista LocoNet jest dostępna dla wszystkich modelarzy na naszej stronie internetowej. Dzięki czemu możesz samemu stworzyć własny program działający z LocoNet.

3.5 Rozszerzenia LocoNet
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Na rysunku pokazano możliwe rozszerzenia sieci LocoNet. W sieci LocoNet można:

- dodawać więcej boosterów, co umożliwia dostarczenie prądu dla większych makiet

- dodawać więcej manipulatorów

- dodawać różnego rodzaju manipulatorów

- dodawać gniazda wzdłuż makiety, aby można było poruszać z manipulatorami

- używać manipulatorów bezprzewodowych na radio lub na podczerwień

- dodawać dekoderów urządzeń do sterowania rozjazdami i innymi akcesoriami

- dodawać ukrywanie obecności lokomotyw

- rozpoznawać lokomotywy

- dodawać semafory

- podłączyć komputer PC dla zautomatyzowania operacji

- używać boosterów z modułem zmiany polaryzacji dla obsługi pętli lub trójkątów

- itd., itd.

LocoNet pozwoli ci projektować makietę tak jak TY chcesz.

SuperChief: Rozdział 4

acPrzetłumaczył: Piotr Maciejewski

4.0 Instalacja Digitrax na makiecie

Pierwsi orędownicy DCC opowiadali, że można obsługiwać makietę za pomocą tylko dwóch przewodów. O ile jest to w prostych przypadkach prawda, należy wyjaśnić pewne rzeczy, aby w pełni 

wykorzystać centralkę Digitrax.

Ponieważ sygnał DCC i prąd zasilający lokomotywy biegną razem, musisz doprowadzić odpowiednie zasilanie do wszystkich obszarów swojej makiety. Jeżeli lokomotywa z dekoderem nie otrzyma 

prądu, nie dotrą także do niego polecenia DCC, więc nie będzie chciała jeździć. Boostery muszą otrzymać odpowiednie zasilanie, aby układy wykrywania zwarcia działały poprawnie. Twoja makieta 

musi mieć przewody zasilające, doprowadzające prąd do zasilaczy zasilających każdy booster na makiecie.

Mamy dobrą informację dla ciebie: jeżeli twoja makieta działa poprawnie przy zasilaniu analogowym, będzie prawdopodobnie działać także przy zasilaniu DCC. Dopóki nie będziesz musiał podzielić 

makiety na oddzielne obszary zasilania, jedyne przerwy w torach będziesz musiał zrobić tylko w miejscach tworzenia się zwarć: pętle lub nieodizolowane krzyżownice. Jeżeli masz okablowanie 

odcinków izolowanych, prawdopodobnie nie będziesz musiał tego zmieniać. Po prostu włącz zasilanie odcinków izolowanych na stałe i już możesz jeździć. Jeżeli zasilasz makietę kilkoma zasilaczami, 

ale ze wspólnym jednym przewodem, będziesz musiał oddzielić obszary zasilania wykonując przerwy na obu torach.

Odizolowane zasilanie versus Zasilanie ze wspólnym przewodem

Digitrax mocno namawia do oddzielnego zasilania każdego obszaru zasilania makiety, tak aby elektrycznie oddzielić każdy obszar, booster i zasilacz. Taki sposób zasilania jest bezpieczniejszy, 

łatwiejszy do rozwiązywania problemów i dodawania obsługi sekcji, które powodują zwarcie (np.: pętle). Jeżeli planujesz mimo tego użycie zasilania ze wspólnym przewodem, skontaktuj się ze 

swoim dilerem celem zakupu boosterow z opto-izolacją. Dodajmy, że w ramach jednego obszaru zasilania można projektować układy detekcji i sygnalizacji wykorzystujące wspólny przewód.

Pamiętaj: w jakikolwiek sposób zasilasz makietę, pamiętaj o zasadach bezpieczeństwa
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4.2 Zalecenia co do magistrali zasilającej i podłączeń do torów

Na średniej wielkości makiecie Digitrax zaleca zastosowanie w magistrali zasilającej (od boostera) przewodów 16AWG (16 American Wire Gauges = przekrój 1,3 mm2). Przy zasilaniu obszaru do 50"?? 

(125 cm) od boostera można użyć przewodów 12 AWG (przekrój 3.2mm2).

Od głównej magistrali zasilającej proponujemy dać co 6-10 stóp (180-300cm) podłączenie do torów wykonane za pomocą przewodów 22-24 AWG (0.7-0.5mm2). Podłączenie należy wykonać dwoma 

przewodami (do obu torów). Sugerujemy co najmniej 2 podłączenia w każdym obszarze zasilania.

Aktualną grubość przewodów może być mniejsza lub większa w zależności od wymiarów makiety i planowanego poboru prądu.

4.3 Inne zalecenia dotyczące okablowania

1. Zasilanie dużych makiet powinno być wykonane za pomocą podwójnych równoległych przewodów, z podłaczeniem torów co 6-10 stóp (180-300cm).

2. Jeżeli masz więcej niż jeden booster, upewnij się, że wyjścia RailA i RailB we wszystkich boosterach są podłączone do tych samych szyn w torach, np. RailA do lewej szyny, a RailB do prawej (lub 

odwrotnie).

3. Nie podłączaj ani RailA ani RailB z DCS100 do uziemienia.

4. Aby zminimalizować zakłócenia radiowe skręcaj wszystkie pary przewodów.

6. Odsuń zasilacze od boosterów i centralek, aby uniknąć problemów związanych z indukcją magnetyczną.

7. Usuń wszystkie kondensatory podłączone do torów. Powodują one zwarcie w sygnale DCC. Zwróć uwagę na miejsca podłączenia zasilania do torów.

4.4 Obszary zasilania

Obszarem zasilania nazywamy elektrycznie odizolowany fragment makiety włącznie z oddzielnym okablowaniem, boosterem i zasilaczem. Obszary zasilania służą do rozprowadzania zasilania, a nie 

do kontroli pociągów "?? jak to może mieć miejsce w zasilaniu analogowym. Obszary zasilania mogą być podzielone na sekcje dla specjalnej obsługi pętli/trójkątów. Chociaż czasami nie jest to 

konieczne, podzielenie makiety na obszary może być użyteczne:

1. Dodatkowe obszary zasilania są potrzebne do podłączenia dodatkowych boosterów, aby więcej mogło naraz jeździć, niż jest to możliwe przy pojedynczym boosterze/centralce. Na przykład booster 

5A pozwala prowadzić 10-15 lokomotyw w skali N lub 6-10 w skali H0. Jeżeli chcesz jeździć większą ilością lokomotyw potrzebujesz podzielić makietę na obszary zasilania do podłączenia kilku 

boosterów.

2. Dodatkowe obszary lub podobszary zasilania mogą być użyteczne, gdy chcesz aby cała makieta nie wyłączała się, gdy w jednym miejscu zostanie zrobione zwarcie (wykolejenie lub zmiana rozjazdu 

pod podciągiem). Jeżeli zwarcie pojawi się w jednym obszarze zasilania, to zostanie on wyłączony, a pozostała część makiety będzie działać dalej.

Jak podzielić makietę na obszary zasilania i podobszary?

- Zdecyduj jak chcesz podzielić makietę na obszary zasilania i podobszary.

- Przetnij obie szyny na styku dwóch obszarów zasilania, przetnij jedną szynę na brzegu podobszaru zasilania

- Podłącz DCS100 lub inny booster Digitrax z zasilaczem do każdego obszaru zasilania. Użyj PM4 z twoim DCS100 do zasilania podobszarów.

- Połacz DCS100 i inne boostery Digitrax do centralki poprzez LocoNet.

Jak upewnić się, że dostarczamy prąd do jeżdżenia?

Użyj "??metody monety"?". Po zainstalowaniu systemu i włączeniu prądu, użyj monety (lub innego kawałka przewodzącego materiału) do robienia zwarć w różnych miejscach makiety. Booster 

powinien za każdym razem ćwierknąć i wyłączyć zasilanie.

4.5 Dodawanie boosterów DB150

Twój DCS100 to centralka i booster w jednym pudełku. DCS100 nie używa się jako samego boostera. Jeżeli zdecydowałeś się dodać kolejny booster, proponujemy dodać booster DB150. Upewnij się, 

że postępujesz zgodnie z poniższymi poleceniami gdy podłączasz DB150 jako booster. Zobacz rozdział 4.7 poniżej aby podłączyć DB150 jako booster z automatyczną zmianą polaryzacji.

1. Wyłącz zasilanie DB150

2. Połącz wyjścia CONFIG i GROUND krótkim przewodem

3. Ustaw przełącznik MODE w pozycji RUN 

4. Włącz zasilanie do DB150. Po włączeniu DB150 przełączy się automatycznie w tryb boostera.

5. Połącz DB150 z DCS100 poprzez sieć LocoNet, lub normalnym kablem LocoNet przetestowanym za pomocą LT1.

6. Możesz dodawać kolejne boostery DB150

Jeżeli masz problemy po podłączeniu boostera DB150, upewnij się, że postąpiłeś zgodnie w powyższymi punktami. Widzieliśmy, jak ludzie popełniają prosty błąd polegający na tym, że podłączają 

DB150 ustawiony w trybie centralki do układu, w którym już istniała centralka DCS100. W takim wypadku dwie centralki próbowały działać jednocześnie, co powodowało niespodziewane efekty "?? 

pociągi potrafiły odjeżdżać bez możliwości zatrzymania.

4.6 Podłączanie toru do programowania

Dekodery programuje się poprzez wysyłanie odpowiednich rozkazów z centralki do nich poprzez tory. DCS100 wysyła takie komendy poprzez wyjścia PROGA i PROGB.
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Wyjścia PROG A i PROG B to drugi zestaw wyjść DCC, dzięki któremu możliwe jest programowanie dekoderów, podczas gdy makieta jest zasilana z wyjść RAIL A i RAIL B. Podczas programowania na 

torze do programowania pozostała część makiety nie będzie wyłączana. Zobacz rozdział 15.0 na temat programowania dekoderów.

Są dwa sposoby programowania dekoderów

Programowanie na torze do programowania

W tym trybie centralka wysyła polecenia na tor do programowania, co powoduje programowanie wszystkich dekoderów podłączonych do tego toru. Ponieważ w ten sposób przeprogramowuje się 

wszystkie dekodery, dlatego tworzy się oddzielny tor, na którym stawia się lokomotywę, którą chcemy przeprogramować. Adres dekodera można zaprogramować tylko przy użyciu tej metody. 

Oczywiście można także zmienić wszystkie pozostałe CV dekodera.

Programowanie na makiecie (PoM) (Operation mode programming)

W tym trybie programuje się konkretny dekoder znajdujące się na głównej makiecie. Można zmienić dowolne CV konkretnego dekodera z wyjątkiem adresu dekodera.

4.7 Okablowanie pętli

Można obsługiwać pętle ręcznie albo automatycznie z Digitrax. Na końcach pętli (przed połączeniem) należy przeciąć obie szyny �?? elektrycznie oddzielić pętle od makiety.

Jeżeli chcesz ręcznie sterować zasilaniem pętli, możesz użyć przełącznika DPDT lub przekaźnika, aby zmieniać polaryzacje zasilania pętli przy wjeżdżaniu i wyjeżdżaniu pociągu.

Możesz zasilać pętle przy użyciu DB150 z automatyczną zmianą polaryzacji oraz transformatorem, podczas gdy główna makieta jest zasilana poprzez DCS100 (i drugiego transformatora). DCS100 gdy 

działa jako centralka nie może mieć jednocześnie włączonej automatycznej zmiany polaryzacji.

4.8 Podłączenie DB150 z włączoną automatyczną zmianą polaryzacji

1. Wyłącz zasilanie DB150

2. Podłącz ze sobą CONFIG A, CONFIG B i GROUND za pomocą dwóch krótkich przewodów.

3. Przełącz przełącznik MODE w pozycję RUN 

4. Włącz zasilanie DB150. Po włączeniu DB150 automatycznie zacznie pracować jako booster z włączoną automatyczną zmianą polaryzacji

5. Podłącz DB150 z DCS100 za pomocą sieci Loconet lub zapomocą oddzielnego przewodu LocoNet przetestowanego przy pomocy LT1.

Jeżeli chcesz użyć DB100 jako booster z automatyczną zmianą polaryzacji, przeczytaj odpowiednią instrukcję, aby poprawnie go skonfigurować.

Zauważ, że w momencie zmiany polaryzacji lokomotywa z dekoderem DCC będzie kontynuowała jazdę w tym samym kierunku i z tą samą prędkością, natomiast lokomotywa analogowa zmieni 

kierunek jazdy, ponieważ jest czuła na zmianę polaryzacji.
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Aby poprawnie obsłużyć zmianę polaryzacji, konieczne są dwa urządzenia. Jeden działa jako wzorzec polaryzacji, drugi wykrywa niepoprawność polaryzacji i reaguje poprzez jej zmianę. Jeżeli 

używasz dwóch boosterów Digitrax, jeden działa jako wzorzec polaryzacji, drugi �?? zmienia polaryzację. Możesz także użyć DCS100 i PM4.

Pojedynczy DB150 może obsłużyć więcej niż jedno miejsce, gdzie wymagana jest automatyczna zmiana polaryzacji. Jednakże, urządzenie to może naprawić tylko jedną niezgodność polaryzacji w 

danym momencie. Jeżeli w jednym momencie więcej niż jeden pociąg wjedzie lub wyjedzie z pętli (jednej lub kilku) podłączonej do pojedynczego boostera, nastąpi zwarcie. Więcej niż jeden pociąg 

może być na pętli, ale tylko jeden może wjeżdżać lub wyjeżdżać z pętli.

4.9 PM2 do zarządzania zasilaniem i zmianą polaryzacji

Jeżeli potrzebujesz podzielić makietę na obaszary lub podobszary, ale nie musisz dodawać dodatkowych boosterów do obsługi większej ilości lokomotyw, możesz użyć modułu PM42 Poczwórnego 

Zarządcy Zasilania, aby połączyć do czterech obszarów do jednego boostera. Przy użyciu PM42 możesz rozdzielić wyjście z jednego lub więcej boosterów do czterech podsekcji i dodatkowo włączyć 

automatyczną zmianę polaryzacji lub zabezpieczenie przeciwko zwarciom. Więcej informacji znajdziesz w instrukcji obsługi do PM42.

4.9.1 Podłączenie AR1 do automatycznej zmiany polaryzacji

Jeżeli posiadasz pojedynczą pętle, która nie potrzebuje oddzielnego boostera, możesz użyć modułu AR1 aby automatycznie zmieniać polaryzację.

4.10 Jednoczesne używanie zasilania analogowego i cyfrowego na makiecie

W miejscu połączenia makiety analogowej i cyfrowej obie szyny toru muszą być przecięte.

Zasilanie analogowe musi mieć jakąś formę kontroli prądu. W tym celu należy umieścić szeregowo lampkę 5-10W 12V. To umożliwi boosterowi prowadzenie lokomotywy z/do makiety analogowej przy 

minimalnym stresie dla boostera, dekodera i kół lokomotywy. Podczas przejeżdżania lokomotywy z makiety analogowej na cyfrową (i odwrotnie) lampka będzie się zapalała, działając w tym 

momencie jako �??katalizator szokowy�?�. Oczywiście lepiej jest jak lokomotywa przejedzie z jednej makiety na drugą szybko, a będzie stanowiła stałego pomostu między różnymi rodzajami 

zasilania.

Niektórzy użytkownicy uważają, że konieczne jest umożliwienie przełączania całej makiety między zasilaniem analogowym a cyfrowym. W praktyce zauważyliśmy, że większość z tych użytkowników 

przeszła na zasilanie cyfrowe dużo wcześniej niż planowała, z powodu zalet sterowania cyfrowego.

4.11 Elementy okablowania LocoNet

Wtyczka RJ12 to jest 6-pinowa wersja wtyczki RJ11, ze wszystkimi 6 przewodami podłączonymi. Takie styczniki są używane w LocoNet. Wykonanie własnych przewodów do LocoNet jest proste i 

tanie. Sugerujemy zainwestowanie w dobrej jakości zaciskarkę. Polecamy także używanie testera LT1 dostarczonego wraz z SuperChief do testowania poprawności kabli, przed ich pierwszym 

użyciem. Wiele problemów wynika z używania kabli niepoprawnie zbudowanych lub ze źle ściśniętymi końcówkami.

Testowanie kabla LocoNet przy użyciu LT1

1. Zdejmij zaślepkę z LT1

2. Podłącz jeden koniec testowanego kabla LocoNet do LT1

3. Podłącz drugi koniec kabla do dowolnego boostera LocoNet, do wyjścia A lub B. Upewnij się, że przynajmniej jeden manipulator jest podłączony do sieci LocoNet

4. Jeżeli kabel jest dobry, to wszystkie cztery diody na LT1 powinny się świecić. Diody mogą się świecić z różną mocą �?? to jest normalne. Uwaga: Jeżeli do LocoNet nie jest podłączony 

manipulator, to będą się świecić tylko 3 diody.

5. Jeżeli którakolwiek dioda nie świeci się, ponownie zaciśnij końcówki na kablu i ponownie przetestuj go.

Okablowanie LocoNet może mieć maksymalna długość 2000 stóp (600m) o ile między dwoma urządzeniami jest odległość nie większa nić 600 stóp (180m). Okablowanie może przyjmować dowolne 

formy. Nie zalecamy jednak tworzenie pętli.

Dla wszystkich kabli i podłączeń używamy nastepujących kolorów i numeracji

Numer kabla Kolor kabla Nazwa

1 Biały RailSync

2 Czarny Ziemia

3 Czerwony LocoNet

4 Zielony LocoNet

5 Żółty Ziemia

6 Niebieski RailSync

Przewody w kablu LocoNet są połączone 1-do-1. Jeżeli weźmiesz do ręki wtyczkę to zobaczysz, że kolory przewodów wymienione w tabeli układają się od lewej do prawej.

Większość dealerów Digitrax powie ci, gdzie możesz zakupić kable, wtyczki i zacisk arki.

4.12 Gniazda dla manipulatorów i Gniazda LocoNet

Urządzenia w sieci LocoNet połączone są kablami 6-żyłowymi. Wszystkie urządzenia posiadają Gniazda Loconet, co umożliwia okablowanie twojej makiety.

Niektóre urządzenia Digitrax jak UP4 (Universal Panel �?? panel uniwersalny) posiadają także Gniazda dla manipulatorów. Gniazda dla manipulatorów nie należy używać do łączenia urządzeń, są one 

przeznaczone dla manipulatorów, DS54 i PM42. Przeczytaj instrukcję obsługi dla każdego urządzenia, aby zorientować się czy może używać Gniazdo dla manipulatorów czy Gniazdo LocoNet.

Wszystkie manipulatory Digitrax posiadają pamięć, dzięki której podczas przełączania manipulatora między gniazdami, nie traci on ustawień. Niektóre z nich są wyposażone w łączność na 

podczerwień, inne w łączność radiową. Nawet jeżeli używasz manipulatorów bezprzewodowych powinieneś na swojej makiecie zainstalować przynajmniej jeden lub dwa gniazda LocoNet. Dowolne 6-

pinowe gniazdo telefoniczne RJ12 może działać jak Gniazdo LocoNet. Z telefonicznym gniazdem RJ12 jest taki problem, że trzeba go podłączyć i dobrze przytwierdzić do makiety, aby się nie zgubiło. 

Uniwersalny Panel UP5 (lub UR91) zawarty w zestawie jest dobrą alternatywą dla telefonicznego gniazda RJ12. Panel ten zawiera z przodu 2 Gniazda dla manipulatorów RJ12 oraz wskaźniki stanu 

zasilania torów. Z tyłu panel ten zawiera 2 Gniazda LocoNet do połączenia z innymi elementami sieci LocoNet. Dodatkowe gniazdo RJ12 dla manipulatorów umieszczone z tyłu umożliwia podłączenie 

dodatkowego manipulatora lub PM42 lub DS54. UP5, UR90 (odbiornik podczerwieni) i UR91 (odbiornik radiowy) zawierają dodatkowe Gniazdo dla manipulatorów.
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Rysunek pokazuje jak zainstalować panel UP na twojej makiecie

Poniżej opisano także sposób zainstalowania wskaźnika stanu zasilania torów.

To jest opcjonalny dodatek i panel UP będzie poprawnie działać nawet bez instalacji tego elementu.

Uwaga: Możesz połączyć do 10 paneli UP i UR z jednym zasilaniem poprzez połączenie ze sobą małych dziur jak wskazano na rysunku.

4.13 Podłączenie status zasilania torów

Status zasilania torów to dwukolorowa dioda. Aby ją podłączyć należy:

1. Połączyć przewodem jedną ze śrub z tyłu panela z jedną szyną toru

2. Połączyć przewodem drugą ze śrub z tyłu panela z drugą szyną toru

3. Jeżeli łączysz więcej paneli z torami, to sugerujemy aby łączyć te same śruby z tą samą szyną toru.

Dioda będzie świecić się jeżeli tory są zasilane. Dioda będzie świecić się na czerwono lub zielono, jeżeli jeździć po makiecie będzie analogowa lokomotywa. Przy sterowaniu wyłącznie DCC, dioda 

będzie świecić się na pomarańczowo.

4.14 Problemy przy okablowaniu makiety

Instalowanie systemu Digitrax, lub każdego innego systemu cyfrowego, na swojej makiecie nie rozwiąże problemów z okablowaniem. Okablowanie makiety może być bardzo skomplikowane. 

Widzieliśmy wiele makiet, których okablowanie �??rozrastało się przez lata�?�. Jeżeli uważasz, że możesz mieć problemy z okablowaniem, proponuje odłączenie systemu Digitrax i testowanie go na 

małych fragmencie torów, aby być pewnym, że problemy nie są związane z urządzeniami Digitrax. Jeżeli dojdziesz do wniosku, że jest problem ze sprzętem Digitrax, skontaktuj się z pomocą 

techniczną. Jeżeli uważasz, że sprzęt Digitrax działa poprawnie, to należy zająć się okablowaniem makiety.

Czy twój problem występuje przy zasilaniu analogowym i cyfrowym?

Jeżeli tak, zbadaj okablowanie

Czy problem występuje na całej makiecie, czy tylko na pewnym fragmencie?

Użyj metody monety opisanej w rozdziale 4.4. Możesz nie mieć wystarczającej ilości podłączeń zasilania do torów lub za mało dostarczasz prądu do makiety. Uzyj LT1 aby przetestować kable 

Loconet przy boosterze w obszarze, gdzie występuje problem

Czy problem występuje z jedną lokomotywą?

Sprawdż, czy w lokomotywie nie występują problemy mechaniczne lub czy dekoder nie został zniszczony. Jeżeli przed chwilą programowałeś dekoder, przeprogramuj go ponownie.

Czy problem występuje z konkretnym manipulatorem, boostere lub innym sprzętem?

Jeżeli problem występuje tylko z jednym urządzeniem, będzie prawdopodobnie musiał oddać go do naprawy. Sprawdź gniazda RF12, aby się upewnić czy piny się nie poprzesuwały.

Czy problem występuje z jednym gniazdem LocoNet?

Sprawdź przewody biegnące do tego gniazda szczególnie, jeżeli jest to gniazdo telefoniczne montowane własnoręcznie. Użyj testera LT1 aby przetestować kable LocoNet używane w tym obszarze 

makiety.

Czy ostatnio zmieniałeś coś w okablowaniu makiety?

Jeżeli tak, spróbuj przywrócić poprzednie okablowanie, aby sprawdzić, czy makieta działa poprawnie bez tych zmian. Przejrzyj zmiany jakie dokonałeś w okablowaniu.

Czy zmieniałeś coś w ustawieniach DCS100 lub DT400?

Jeżeli tak, ustaw opcje na wartości domyślne i ponownie sprawdź, czy makieta działa poprawnie.

Czy ostatnio instalowałeś dodatkowe boostery ma makiecie?

Jeżeli tak, to sprawdź, czy te boostery są skonfigurowane jako boostery. Jeżeli więcej niż jedna centralka działa w twojej sieci, makieta może działać w sposób nieobliczalny, ponieważ dekodery 

mogą otrzymywać komendy z dwóch różnych centralek.

Jeżeli LocoNet jest uruchamiana wszystkie centralki Digitrax sprawdzają, czy inne centralki są także obecne w sieci. Pierwsza centralka uruchomiona w sieci staje się centralką, wszystkie inne 

automatycznie przełączają się w tryb boostera. Jeżeli masz dwie sieci LocoNet i nagle je połączysz, wtedy obie centralki z każdej sieci będą działać dalej jako centralki, co będzie powodować 

problemy. Makiety modułowe są szczególnie wrażliwe na wystąpienie tego rodzaju problemów, jeżeli jedna część makiety już działa i następuje dołączenie kolejnych fragmentów. W takim wypadku 

upewnij się, że wszystkie centralki są wyłączone przed połączeniem tak, aby po ich włączeniu tylko jedna z nich stała się centralką.
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SuperChief: Rozdział 5
Przetłumaczył: Piotr Maciejewski

5.0 Panel przedni centralki DCS100

5.1 Power Input - Wejście zasilania

Dwa wejścia "POWER IN" we wszystkich boosterach i centralkach Digitrax służą do podłączenia zasilacza. Digitrax nie poleca zasilania jednym zasilaczem więcej niż jednego urządzenia. Każdy booster 

i każda centralka powinny być zasilane z jednego zasilacza.

5.1.1 Transformator

Digitrax rekomenduje transformator PS515 dla wszystkich centralek DCS100. Na rynku możesz znaleźć wiele innych transformatorów i zasilaczy, które można podłączyć do DCS100. Spytaj się dealera 

Digitrax o sugestie. Większość zasilaczy dla makiet analogowych nie jest wstanie dostarczyć 5A dla boostera DCS100, ponieważ były projektowane do zasilania 1 lub 2 lokomotyw. Na makietach 

cyfrowych możesz uruchamiać wiele lokomotyw na jednym obszarze zasilania, co wymaga dostarczenia więcej ilości prądu.

Wymagania dla transformatora dla DCS100

prąd zmienny 50/60Hz prąd stały

Napięcie maksymalne 20V RMS AC 28V DC

Napięcie minimalne 12V AC 12V DC

Optymalny prąd wejściowy 5A 5A

5.1.2 Rozpraszanie ciepła

Centralka DCS100 może się lekko nagrzewać - to normalne. Jest zaprojektowana, aby absorbować i rozpraszać ciepło wytwarzane z powodu różnicy napięć pomiędzy napięciem wejściowym a 

stabilizowanym napięciem wyjściowym zgodne z ustawioną skalą. Jeżeli urządzenie nie może rozproszyć nadwyżki ciepła, może nastąpić wyłączenie urządzenia. Sugerujemy umieszczenie boostera w 

miejscu, gdzie nadmiar ciepła może być rozproszone. Jeżeli twój booster zbyt często się wyłącza z powodu przegrzania, możesz umieścić mały wiatraczek aby ułatwić jego oziębienie.

5.2 Wskaźnik zasilania

Dioda "POWER ON" wskazuje, że zasilanie DCS100 jest włączone.

5.3 Uziemienie (GROUND)

To wejście powinno być jedynym miejscem w każdej instalacji DCS100, do którego jest podłączone uziemienie z zasilacza. Uziemienie systemu jest istotnym punktem bezpieczeństwa, który nie 

powinien być ignorowany.

5.4 Wyjścia do torów RAIL A i RAIL B

We wszystkich boosterach i centralkach Digitrax wyjścia te służą do podłączenia makiety. Jeżeli używasz więcej niż jeden booster zawsze podłączaj tą samą szynę do tego samego wyjścia, np.: 

wszystkie wyjścia Rail A połącz z prawą szyną, a Rail B z lewą.

5.5 Wskaźnik statusu zasilania torów - TRACK STATUS

Wskaźnik statusu zasilania torów pokazuje, że jest napięcie na wyjściach RAIL A i RAIL B. Jeżeli dioda świeci się na pomarańczowo - tory otrzymują sygnał DCC bez sygnału dla lokomotyw 

analogowych. Jeżeli kolor jest zielony lub czerwony - oprócz sygnału DCC jest także zasilanie sterujące lokomotywą analogową. Jeżeli dioda się nie świeci, zasilanie torów jest wyłaczone.

5.6 Wskaźnik wyłączenia - OFF LINE

Centralka DCS100 wyłącza się automatycznie, jeżeli temperatura przekroczy 45-50 stopni Celsiusa i wtedy ten wskaźnik dioda zapala się na czerwono. Centralka DCS100 automatycznie włączy się, 

jeżeli temperatura spadnie poniżej ok. 40 stopni Celsiusa.

Wskaźnik OFF LINE świeci się także, jeżeli zostaje wyłączone zasilanie torów. To zachowanie jest normalne i nie powinno powodować alarmu.

Jeżeli DCS100 często się wyłącza

1. Przesuń DCS100 w miejsca, gdzie ciepło będzie się mogło rozproszyć.

2. Nie umieszczaj DCS100 w miejscach oświetlonych lub obok ogrzewania

3. Spróbuj bezpośrednio ochładzać DCS100 poprzez zamontowanie małego wiatraczka

4. Zmniejsza obciążenie boostera.

5. Zmniejsz napięcie podawane z transformatora.

Jeżeli DCS100 często wyłącza się i wydaje 4 krótkie dźwięki, po czym ponownie się włącza, prawdopodobnie jest blisko granicy obciążenia. W takim wypadku prawdopodobnie trzeba będzie podzielić 

makietę na więcej obszarów zasilania, aby dostarczyć więcej prądu do makiety.

5.7 Wyjścia PROG A i PROG B

Wyjścia PROG A i PROG B służą do podłączenia toru do programowania, który może być używany podczas, gdy reszta makiety działa normalnie.

Te wyjścia mogą także służyć do obsługi odcinków hamowania na twojej makiecie. Przydają się, jeżeli chcesz zatrzymać pociąg w konkretnym punkcie makiety np. na stacji. Instrukcja jak stworzyć 

odcinki hamowania można znaleźć na naszej stronie internetowej www .digitrax.com.

5.8 Gniazna Loconet A i B
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Gniazda te pozwalają rozbudować twój system Digitrax poprzez sieć LocoNet.

5.9 Przełącznik MODE

Przełącznik MODE ma trzy ustawienia:

RUN dla normalnej pracy: 

OP umożliwia zmianę ustawień centralki: 

SLEEP umożliwia wyłączenie systemu i wszystkich manipulatorów podłączonych do systemu: 

5.10 Przełącznik skali - SCALE (O/G H0 N)

Ten przełącznik ustawia maksymalne napięcie dla torów:

Skala Maksymalne napięcie

N 12 V

H0 15 V

O/G 20 V

5.10.1 Skorygowanie napięcia zasilającego

Aktualne napięcie dla torów przez DCS100 może być skorygowane. Aby tego dokonać należy otworzyć DCS100 (nie powoduje to utraty gwarancji):

1. Odłącz zasilanie i inne przewody od DCS100

2. Odkręć dwie śruby na górze i dole z każdej strony DCS100

3. Odsuń szary przedni panel

4. Zwróć uwagę, aby nie ruszać elementów innych niż niżej opisanych

5. Znajdź mały żółty potencjometr umieszczony poniżej gniazda LocoNet B i przełącznika Skali

6. Użyj małego śrubokręta. Pokręć potencjometrem zgodnie z kierunkiem zegara, aby zwiększyć napięcie, a w kierunku przeciwnym - aby zmniejszyć.

7. Aby zbadać aktualne napięcie, zmierz napięcie (bez obciążenia) pomiędzy RAIL A lub B i zielonym przewodem uziemieniającym na obudowie. Pomnóż wynik przez 2 aby uzyskać przybliżone 

napięcie na szynach.

5.11 Dźwięki diagnostyczne DCS100

Centralka DCS100 wydaje kilka różnych krótkich dźwięków i klików aby opisać różne wykryte sytuacje

Dźwięk Znaczenie

1 krótki dźwięk DCS100 został uruchomiony lub wysłał komendę przeprogramowania dekodera

3 krótkie dźwięki Adres lokomotywy został usunięty, ponieważ nie był używany. To nie jest błąd, tylko informacja.

4 krótkie dźwięki Booster został wyłaczony, ponieważ wykryto zwarcie

6 krótkich dźwięków Inna centralka jest obecna w sieci. Kiedy dwie centralki działają jednocześnie w sieci, możesz uzyskać nieoczekiwane rezultaty.

7 krótkich dźwięków Bateria w DCS100 jest bliska wyczerpania. Powinna być wymieniona tak szybko jak to jest możliwe. Zobacz rozdział 5.14.

8 krótkich dźwięków Błąd sumy kontrolnej pamięci ECC. Informacja w pamięci CMOS została nieoczekiwanie zmieniona i centralka zresetowałą ją automatycznie.

9 krótkich dźwięków Błąd transmisji w DCS100

16 krótkich 

dźwięków 

Wystąpił błąd przekroczenia czasu w oprogramowaniu. Żadne czynności nie trzeba wykonywać, urządzenie działa dalej.

Ciągłe krótkie 

dźwięki 

Za niskie napięcie zasilające. Jeżeli napięcie zasilające spadnie poniżej 9.5V stałego lub 8V zmiennego, DCS100 będzie emitować krótkie dźwięki dopóki napięcie nie zostanie 

skorygowane.

5.12 Wskaźnik sieci - NET

Wskaźnik sieci to czerwona dioda informująca co centralka DCS100 widzie w sieci LocoNet. Jeżeli twoje okablowanie jest poprawne i sieć LocoNet działa poprawnie, dioda będzie się świeciła ciągle i 

będzie mrugała w momencie wykrycia poprawnego pakietu w sieci LocoNet.

Wskazanie diody NET Znaczenie

Ciągle świeci na czerwono LocoNet jest OK.

Świeci i czasami mruga DCS100 wykryła poprawny pakiet LocoNet

Nie świeci DCS100 wykryła zwarcie w sieci LocoNet

Nie świeci, mruga co pół sekundy DCS100 jest w trybie OPTION

5.13 Wskaźnik CONFIG

Zielony wskaźnik CONFIG wskazuje na tryb działania centralki DCS100. Ten wskaźnik powinien świecić ciągle gasnąć na krótko co 4 sekundy. Oznacza to, że Opcja 05 w centralce jest ustawiona 

poprawnie. Jeżeli zobaczysz 8 zgaśnięć co 4 sekundy sugerujemy zmianę Opcji 05 na "close". Centralka DCS100 działa poprawnie w obu przypadkach.

Wskażnik CONFIG będzie wyłaczony, jeżeli Opcja 01 będzie niepoprawnie ustawiona na "Close". W takim wypadku musisz zmienić Opcję 01 na "thrown". Patrz rozdział 28.0.

5.14 Wymiana baterii CMOS

Jeżeli usłyszysz 7 krótkich dźwięków przy włączaniu urządzenia, oznacza to, że należy wymienić baterię CMOS. DCS100 będzie działać poprawnie nawet gdy nie ma w ogóle baterii, ale wszystkie 

ustawienia i opcje nie będą pamiętane po wyłączaniu urządzenia.

Aby wymienić baterię CMOS bez utraty ustawień należy:
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1. Odłączyć zasilanie i wszystkie inne przewody od DCS100

2. Otworzyć pudełko DCS100:

a. Wykręcić dwie śrubki na górze i dole z każdej strony pudełka

b. Odsunąć szary przedni panel

3. Zlokalizuj puste miejsca na baterię na górnej płycie na górze po lewej stronie urządzenia. Znajdują się tam 2 miejsca na baterie - nie jest istotne, w którym jest włożona dobra bateria.

4. Włóż nową baterię CR2032 20mm 3V w puste miejsca z "+" na górze.

5. Usuń złą baterię z drugiego miejsca i wyrzuć ją

6. Nie zrób żadnego zwarcia

7. Złóż z powrotem pudło DCS100. Pamiętaj nie dotykać żadnych innych elementów ani nie zostawić w środku żadnych rzeczy.

8. Połącz z powrotem przewody, włącz urządzenie i czekaj na pojedynczy krótki dźwięk. Jeżeli usłyszysz 7 krótkich dźwięków oznacza to, że bateria nie została zainstalowana poprawnie lub jest 

baterią zużytą.

SuperChief: Rozdział 6

Przetłumaczył: Piotr Maciejewski

6.0 Panel manipulatora z serii DT400

6.1 Informacje ogólne

DT400 i DT400R to funkcjonalne manipulatory zawierające dwa niezależne pokrętła i wspólną klawiaturę do kontrolowania do 13 funkcji (0-12), rozjazdów i programowania. DT400 nie wymaga 

baterii. Jeżeli nie zainstalujesz baterii, wyświetlacza manipulatora będzie wyłączony podczas odłączenia od LocoNet. DT400 wymaga 9V baterii dla łączności na podczerwień. DT400R wymaga baterii 

dla łączności radiowej.

6.2 Lewe i prawe pokrętło

Pokrętła w DT400 sterują koderami. Umożliwia to bardzo płynne i dokładne sterowanie prędkością. W trybie 128 kroków prędkości trzeba czterokrotnie obrócić pokrętłem, aby zmniejszyć prędkość aż 

do zatrzymania. Po wybraniu lokomotywy, manipulator będzie kontynuował jej jazdę z tą samą prędkością i w tym samym kierunku jak przed wybraniem.

Kręcąc pokrętłami w DT400 będzie czuł przeskakiwania (i będziesz słyszał krótkie dźwięki, jeżeli ta opcja jest włączona). Za każdym razem, gdy poruszysz pokrętłem system przetworzy informacje. 

W niektórych przypadkach nie spowoduje to jednak zmian na wyświetlaczu. Będzie się tak działo, gdy zmiana o jeden krok będzie mniejsza niż 1% prędkości lokomotywy.

Możesz zmieniać charakterystykę śledzenia ruchów pokręteł: liniowe pokrętła lub dynamiczne pokrętła. Przy pokrętłach liniowych każde obrócenie pokrętła spowoduje stałą zmianę prędkości 

(proporcjonalną do kąta obrotu). Przy dynamicznych pokrętłach: im szybciej będziesz kręcił pokrętłem, tym większą zmianę prędkości wykonasz. Domyślnie włączony jest tryb dynamicznych 

pokręteł. Zobacz w rozdziale 25.1.1 jak można zmienić te ustawienie.

Pokrętła można używać także do przywoływania lokomotyw ze stosu ostatnio używanych, wybierania lokomotyw do prowadzenia lub do zmiany kierunku jazdy aktualnej lokomotywy.
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Podczas wybierania numerów prawe pokrętło zmienia jednostki i dziesiątki numeru, a lewe setki i tysiące. Umożliwia to łatwe wybieranie czterocyfrowych adresów dekoderów.

Jeżeli wolisz większe pokrętła to możesz po prostu usunąć "? calowe standardowe pokrętła poprzez lekkie pociągnięcie i wymienić je na większe (do 1.25 cala).

6.3 Wyświetlacz LCD

6.3.1 Ikona lokomotywy

Lewa i prawa ikona lokomotywy oznacza, czy adres lokomotywy został wybrany. Mrugająca ikona oznacza, że adres jest gotowy do wybrania, święcąca ikona oznacza, że adres jest aktualnie 

wybrany lub jest używany przez inny manipulator. Jeżeli żadna lokomotywa nie jest wybrana dla danego pokrętła, to ikona lokomotywy nie jest pokazana.

6.3.2 Wskaźniki kierunku jazdy

Wskaźniki kierunku jazdy są umieszczone na wyświetlaczu zaraz pod ikonami lokomotyw. Wskaźniki są oddzielnie dla lewego i prawego pokrętła. Jeżeli świeci się strzałka prawa, lokomotywa 

jedzie do przodu, jeżeli lewa "?? do tyłu.

- jazda do przodu

- jazda do tyłu

Uwaga: Wskaźnik kierunku jazdy działa poprawnie dla lokomotyw cyfrowych. Dla lokomotywy analogowej wskaźnik może ale nie musi być zgodny z rzeczywistym kierunkiem ruchu tej lokomotywy.

6.3.3 Ikona dymu

Ikona dymu jest umieszczona zaraz nad ikoną lokomotywy. Każde pokrętło lewe i prawe ma swoją ikonę dymu. Jeżeli lokomotywa jest wybrana dla danego pokrętła, ikona Lokomotywy jest pokazana 

obok adresu. Jeżeli żadna lokomotywa nie jest wybrana, ikona Lokomotywy nie świeci się i zamiast adresu pokazany jest napis SEL.

Mrugająca ikona dymu oznacza, że to pokrętło jest aktualnie wybrany (dla lokomotywy wybranej dla tego pokrętła pokazywane są funkcje na górze ekranu). Ponieważ jest jedna klawiatura i dwa 

pokrętła, to w danym momencie klawiatura obsługuje tylko to pokrętło, które jest wybrane. I tylko dla wybranego pokrętła pokazywana jest status funkcji na górze ekranu. Aby wybrać pokrętło 

wystarczy raz nacisnąć je lub obrócić trochę.

Brak święcącej ikony lokomotywy = nic nie wybrano dla danego pokrętła

Ikona lokomotywy ze świecącym dymem = Klawiatura i status funkcji nie dotyczą lokomotywy wybranej dla tego pokrętła

Ikona lokomotywy z mrugającym dymem = Klawiatura i status funkcji dotyczy lokomotywy wybranej dla tego pokrętła

6.3.4 Wskaźnik trybu manipulatora

Wskaźnik ten jest umieszczony pośrodku dolnej części wyświetlacza i pokazuje aktualny tryb pracy manipulatora.

Na wyświetlaczu Tryb Służy do

Fn Tryb funkcji Normalny tryb pracy manipulatora. Klawiatura numeryczna służy do włączania i wyłączania funkcji

Lo Tryb wyboru lokomotywy Wybieranie adresu lokomotywy

Mu Tryb jazdy wielokrotnej Tryb definiowania jazdy wielokrotnej "?? łączenia i rozłączania lokomotyw

Sw Tryb rozjazdów Sterowanie rozjazdami i dekoderami urzadzeń

Pw Tryb zasilania Włączanie i wyłączanie zasilania torów

Se Tryb statusu lokomotywy Zmiana ilości kroków prędkości: 14, 28 lub 128

Pg Tryb programowania Programowanie w trybie stron (Paged)

Ph Tryb programowania Programowanie w trybie rejestrów (Register)

Pd Tryb programowania Programowanie w trybie bezpośrednim (Direct)

Po Tryb programowania Programowanie na makiecie (PoM; Ops)

Re Tryb przywoływania Przywołanie jednej z 4, 8 lub 16 ostatnio używanych lokomotyw.

Fd Tryb szukania Szukaj komendy wysłanej do aktywnej lokomotywy, wynik wyświetlany jest na wyświetlaczu

Ec Tryb szybkiego zegara Zmiana wskazań zegara

Ef Tryb szybkiego zegara Zmiana szybkości chodzenia zegara

Ea Tryb edycji alarmu Zmiana ustawień alarmu ustawionego dla manipulatora

Er Tryb edycji przebiegów Edycja zdefiniowanych przebiegów "?? pokazuje się gdy przebiegu są włączone w centralce DCS100

E1 Tryb zmiany ID LocoNet Zmiana identyfikatora LocoNet dla połaczenia na podczerwień lub radiowego

E? Tryb innych zmian Pokazuje się, jeżeli twój system działa z urządzeniami, które mają dodatkowe funkcjonalności
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Manipulator DT400 domyślnie działa w trybie funkcji i wraca do tego trybu zawsze po naciśnięciu przycisku EXIT. Wskaźnik trybu manipulatora najczęściej wskazuje, do czego w danej chwili można 

użyć klawiszy numerycznych. Na przykład w trybie funkcji klawisze numeryczne służą do włączania i wyłączania funkcji. W trybie Sw klawisze numeryczne zmieniają rozjazdy a w trybie Lo pozwalają 

na wprowadzenie adresu lokomotywy itd.

6.3.5 Lewy i prawy numer dekodera

Adres dekodera wybranego dla lewego pokrętła jest pokazywany na dolnej linii wyświetlacza po lewej stronie od wskaźnika trybu pracy manipulatora. Adres dekodera wybranego dla prawego 

pokrętła jest pokazywany na prawi od wskaźnika trybu pracy. Adres może być 2- lub 4-cyfrowy. Jeżeli żaden adres nie jest wybrany, wyświetlany jest napis SEL. Jeżeli wybrany jest adres 

dwucyfrowy, pokazywane są dwa lub trcy cyfry (0-127). Jeżeli wybrany jest adres 4-cyfrowy (128-9983) to zawsze pokazywany są cztery cyfry, łącznie z początkowymi zerami.

6.3.6 Obszar tekstu

Obszar tekstu to osiem znaków w środkowej linii wyświetlacza. W tym miejscu są pokazywane prędkości lokomotyw, status dekodera, pozycja rozjazdu, szybki zegar, pytania tekstowe, wiadomości 

lub dane związane z programowaniem.

6.3.7 Lewy i prawy wykres prędkości

Każde pokrętło posiada wykres prędkości umieszczony powyżej obszaru tekstu. Pokazuje on prędkość dla odpowiednio lewej i prawej lokomotywy w postaci graficznej: od jednej kropki (0%) do 20 

kropek (pełna prędkość). Wykres jest przydatny, gdy w obszarze tekstu pokazywany jest inny tekst niż prędkość.

6.3.8 Wyświetlanie funkcji

Na samej górze wyświetlacza pokazywane są włączone funkcje (0-12) dla aktywnego pokrętła. Aby wyświetlić funkcje dla drugiego pokrętła, naciśnij raz to pokrętło.

6.3.9 Wskaźnik zasilania torów

Wskaźnik zasilania torów to mała kwadratowa kropka umieszczona w górnym prawym rogu wyświetlacza i pokazuje status zasilania torów.
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brak kropki = Tory nie są zasilane (Naciśnij przycisk PWR a następnie N-)

kropka świeci ciągle = Tory są zasilane (Naciśnij przycisk PWR a następnie Y+)

kropka mruga = Makieta została zatrzymana, ale tory są dalej zasilane (Naciśnij PWR a następnie Y+ i ponownie Y+)

6.3.10 Wskaźnik sieci bezprzewodowej

Wskaźnik sieci bezprzewodowej świeci, jeżeli używasz łączności na podczerwień albo radiowej.

6.3.11 Lewy i prawy semafor

Lewy i prawy semafor są używane, gdy system sygnalizacji kabinowej jest zaimplementowany na makiecie. Więcej informacji będzie można znaleźć na naszej stronie internetowej 

www.digitrax.com.

6.4 Przycisk FUNC

Przycisk FUNC pozwala na powrót do trybu funkcji. Tryb funkcji jest domyślnym trybem pracy manipulatora DT400. Możesz nacisnąć ten przycisk w każdym momencie, aby powrócić do trybu 

funkcji.

6.5 Przycisk MU

Przycisk MU umożliwia przejście do trybu definiowania jazdy wielokrotnej. Po naciśnięciu przycisku MU manipulator poprosi o naciśnięci Y+ lub N- aby dodawać lub usuwać lokomotywy z jazdy 

wielokrotnej.

6.6. Przycisk LOCO

Przycisk LOCO jest używany aby wybrać adres lokomotywy dla aktywnego pokrętła. Czasami ludzie nazywają to �??przypisaniem lokomotywy do pokrętła�?�. Manipulatory z serii DT100, DT200 

i DT300 używają przycisków SEL lub SEL/SEL dla tych samych celów.

6.7 Przycisk SWCH

Przycisk SWCH umożliwia przejście do trybu sterowania rozjazdami. Po naciśnięciu tego przycisku należy wprowadzić adres rozjazdu i można zmienić jego ustawienie na wprost lub w bok. 

Tryb rozjazdów jest normalnie używany do zmiany położenia rozjazdów lub w trybie konfigurowania �?? do zmiany opcji rozjazdów.

6.8 Lewy i prawy przycisk zmiany kierunku jazdy

Przyciski te zmieniają kierunek jazdy lokomotywy dla odpowiednio lewego pokrętła i prawego. Przycisk lewy zmienia kierunek jazdy lokomotywy przypisanej do lewego pokrętła. Przycisk prawy 

zmienia kierunek jazdy lokomotywy przypisanej do prawego pokrętła.

6.9 Przyciski Y+ i N-

Przyciski Y+ i N- są używane (w odpowiednich trybach):

- aby włączyć i wyłączyć zasilanie torów

- zwiększyć lub zmniejszyć prędkość lokomotywy

- podłączyć i odłączyć lokomotywę od zestawu wielokrotnego

- wykonać inne operacje

Te przyciski mogą działać na dwa sposoby:

powtarzanie: przytrzymanie przycisku spowoduje dalsze zwiększanie/zmniejszanie prędkości dopóki przycisk nie zostanie zwolniony. Ta opcja jest aktywna, jeżeli włączone są dynamiczne pokrętła. 

Ta opcja jest domyślnie włączona w DT400.

pojedyncze naciskanie: każde naciśnięcie przycisku powoduje zwiększenie/zmniejszenie prędkości. Ta opcja jest włączona, gdy są włączone liniowe pokrętła.

Zobacz rozdział 25.1.1 jak zmienić tryb pokręteł.

6.10 Przycisk DISP

Przycisk DISP jest używany do pokazania informacji nt. programowania lub zwolnienia adresu lokomotywy.
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6.11 Przycisk PROG

Przycisk PROG jest używany do wejścia do trybu programowania i wyboru sposobu programowania.

6.12 Przycisk EDIT

Przycisk EDIT jest używany do wejścia do trybu edycji szybkiego zegara, przebiegów, sygnałów. Jest także używany do pokazania statusu dekodera podczas wybierania adresu lokomotywy

6.13 Przycisk FIND

Przycisk FIND jest używany w połączeniu z systemem Digitrax Transponding i lokomotywami oraz samochodami wyposażonymi w transportery do znajdowania ich pozycji na makiecie.

6.14 Przycisk BACK 

Przycisk BACK umożliwia cofnięcie się jeden krok do tyłu w wielokrokowej operacji wybierania/wprowadzania danych.

6.15 Przycisk PWR

Przycisk PWR jest używany do wejścia w tryb zasilania torów. Po naciśnięciu tego przycisku będziesz zapytany o naciśnięcie Y+ aby włączyć napięcie na tory lub N- aby wyłączyć napięcie na 

torach.

Przycisk PWR jest także używany do włączenia lub wyłączenia mrugające diody na górze manipulatora. Dioda mruga tak długo, jak długo przycisk PWR jest naciśnięty.

__6.16 Klawiesz OPTN t

Przycisk OPTN t służy do wejścia w tryb ustawianie opcji manipulatora i systemu. Jest także używany do ustawiania rozjazdu na jazdę w bok w trybie rozjazdów.

W trybie rozjazdów: 

t =thrown: ustawienie rozjazdu na jazdę w bok

6.17 Przycisk CLOC c

Przycisk CLOC c umożliwia włączenie i wyłączenie pokazywania szybkiego zegara. Jest także używany do ustawiania rozjazdu na jazdę na wprost w trybie rozjazdów.

W trybie rozjazdów:

c = close: ustawienie rozjazdu na jazdę na wprost

6.18 Przycisk EXIT 

Przycisk EXIT jest używany do opuszczenia aktualnego trybu bez wykonywania jakichkolwiek operacji. Naciśnięcie tego przycisku najczęściej powoduje powrót do trybu funcji.

6.19 Przycisk ENTER

Przycisk ENTER służy do zatwierdzenia aktualnej czynności i powrotu do trybu funkcji.

6.20 Przycisk EMRG STOP

Domyślnie DT400 jest ustawiony na tryb �??lokalny�?� tego przycisku. Jeżeli naciśniesz przycisk EMRG STOP lokomotywa przypisana do aktualnego przycisku zostanie zatrzymana awaryjnie. 

Jeżeli naciśniesz przycisk jeszcze raz, to lokomotywa przypisana do nieaktualnego przycisku zostanie zatrzymana. Aby zmienić ustawienie trybu tego przycisku zobacz rozdział 25.1.3.

Jeżeli tryb tego przycisku jest ustawiony na �??globalny�?�, to naciśnięcie przycisku EMRG STOP spowoduje zatrzymanie wszystkich lokomotyw na twojej makiecie. Wskaźnik zasilania torów 

zacznie migać. Aby przywrócić jazdę lokomotyw należy nacisnąć przycisk PWR a nastepnie Y+ . Naciśnij przycisk EXIT aby opuścić tryb Pw i wrócić do trybu funkcji po włączeniu 

lokomotyw.

6.21 Klawisze numeryczne

Znaczenie klawiszy numerycznych ma najczęściej związek z aktualnym trybem manipulatora pokazanym na wyświetlaczu. Na przykład w trybie funkcji klawisze numeryczne umożliwiają włączanie i 

wyłączanie funkcji. W trybie Lo klawisze numeryczne umożliwiają wprowadzenie adresu lokomotywy. W trybie Sw �?? wprowadzenie numeru rozjazdu.

Klawisze 0-12 pozwalają bezpośrednio wprowadzić adres lokomotywy, rozjazdu jak i wartość CV (podczas programowania). Klawisze te dają także bezpośredni dostęp do funkcji 0-12 podczas 

normalnej pracy. Znaczenie specjalnych klawiszy:

Klawisz 0 jest najczęściej używany do włączania i wyłączania świateł lokomotywy.

Klawisz 1 jest często używany do włączania i wyłączania dźwięku dzwonu w lokomotywach wyposażonych w dźwiękowy dekoder.

Klawisz 2 jest często używany do włączania syreny w lokomotywach wyposażonych w dźwiękowy dekoder. Ta funkcja jest �??chwilowa�?�, tzn. aktywna tak długo jak długo trzymasz 

naciśnięty przycisk. Może być włączona poprzez naciśnięcie klawisza PWR podczas trzymania klawisza 2. Ten klawisz jest także czuły na siłę nacisku dla dźwiękowych dekoderów wyposażonych w 

funkcję �??grającego gwizdka�??.
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Klawisz 3 jest często używany do uruchomienia sprzęgu.

Klawisze A10, B11 i C12 umożliwiają łatwe uruchomienie funkcji 10-12 i dają możliwość wykorzystania ich w przyszłości jako A, B, C.

6.22 Nadajniki podczerwieni

Twój DT400 posiada dwa diodowe nadajniki podczerwieni na końcu obudowy. Te nadajniki nadają sygnał podczerwony, który może być odebrany przez kompatybilne odbiorniki podczerwieni, co 

umożliwia używanie manipulatora bezprzewodowo. Zobacz rozdziały 22 i 23.

SuperChief: Rozdział 7

Przetłumaczył: Piotr Maciejewski

7.0 Włączanie i wyłączanie zasilania torów

7.1 Włączanie zasilania torów

Kiedy zasilanie torów jest włączone:

- Wskaźnik zasilania torów na ekranie manipulatora DT400 świeci się ciągle (mała kropka na górze po prawej stronie wyświetlacza)

- Wskaźnik TRACK STATUS na centralce się świeci

- Wskaźnik OFF LINE na centralce się nie świeci

Aby włączyć zasilanie torów: Naciśnij przycisk PWR , na wyświetlaczu pojawi się ekran podobny do tego:

Na pokazanym ekranie widać:

- Wskaźnik zasilania torów świeci się

- Lewe pokrętło nie ma przydzielonej lokomotywy, pokazuje się SEL

- Do prawego pokrętła przydzielono lokomotywę o adresie 25, która jedzie do przodu z prędkością 50%.

Naciśnij przycisk Y+ aby włączyć napięcie w torach. Naciśnij przycisk PWR ponownie, aby wyjść z trybu zasilania torów. Możesz także nacisnąć inny przycisk, aby zacząć jakąś inną czynność z 

manipulatorem.

Jeżeli naciśniesz przycisk Y+ dwa razy, zobaczysz, że wskaźnik zasilania zacznie mrugać i wszystkie lokomotywy zostaną zatrzymane.

Naciśnij przycisk Y+ trzeci raz, aby przywrócić normalną pracę lokomotywy.

7.2. Wyłączania zasilania torów

Kiedy zasilanie torów jest wyłączone:

- Wskaźnik zasilania torów na wyświetlaczu manipulatora DT400 nie świeci się

- Wskaźnik TRACK STATUS na centralce nie świeci się

- Wskaźnik OFF LINE na centralce świeci się

Aby wyłączyć zasilanie torów: Naciśnij przycisk PWR a następnie naciśnij przycisk N-. Naciśnij przycisk PWR ponownie, aby wyjść z trybu zasilania torów. Możesz także nacisnąć inny przycisk, 

aby wejść w inny tryb.

SuperChief: Rozdział 8

Przetłumaczył: Piotr Maciejewski

8.0 Jak wybrać i jeździć lokomotywami

Tryb funkcji "Fn" jest domyślnym trybem działania manipulatora DT400, ponieważ to właśnie w tym trybie jeździ się lokomotywami. W tym trybie pokrętła, przyciski zmiany kierunku jazdy, przyciski 

Y+ i N- sterują lokomotywami. Przyciski numeryczne umożliwiają włączanie i wyłączanie funkcji dla aktualnie aktywnej lokomotywy lub umożliwiają przerzucanie rozjazdów w trybie rozjazdów. Co 

oznacza, że możesz kontrolować lokomotywy i włączać funkcje lub zmieniać rozjazdy.

Jeżeli pokrętło ma wybraną lokomotywę, odpowiednia ikona lokomotywy i wskaźnik kierunku jazdy świecą się. Dodatkowo, jeżeli dym nad lokomotywą mruga, wskazuje to, że jest ona aktualnie 

wybrana i dla niej pokazywany jest stan funkcji na wyświetlaczu oraz przyciski numeryczne włączają i wyłączają jej funkcje.

Aby uaktywnić lokomotywę należy po prostu przekręcić lub nacisnąć związane z nią pokrętło. Dym nad ikoną lokomotywy zacznie mrugać i uaktualni się opis funkcji na wyświetlaczu.

8.1 Napis SEL 

Jeżeli pokrętło nie ma przydzielonej lokomotywy i spróbujesz je uaktywnić przez pokręcenie lub naciśnięcie pokrętła, napis SEL zacznie mrugać. To jest prośba do ciebie, abyś wybrał lokomotywę.

8.2 Zakresy adresów DCC 

Dla adresowania i programowania lokomotyw są trzy zakresy adresów. Możesz je używać dowolnie i w dowolnych kombinacjach.

Adres 00: Adres lokomotywy analogowej (bez dekodera). Wszystkie lokomotywy analogowe (jednocześnie) będą reagować na komendy wysyłane na adres 00.

2 cyfrowe adres: Adresy z zakresu od 01 do 127. Nazywane także adresami krótkimi. Dwucyfrowe adresy mogą być używane ze wszystkimi dekoderami DCC

4 cyfrowe adresy: Adresy z zakresu od 0128 do 9983. Nazywane także adresami długimi. Mogą być używane z dekoderami, które wspierają "Pakiety o rozszerzonym formacie" (DCC Extended Packet 
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Format - w skrócie EPF). Dekodera taki również musi być ustawiony na adres czterocyfrowy.

Jeżeli na wyświetlaczu ma się pojawić adres krótki, to są zawsze wyświetlane dwa lub trzy cyfry adresu. Jeżeli na wyświetlaczu ma się pojawić adres długi, to są zawsze wyświetlane 4 cyfry, 

włączając w to zera początkowe. Np.: 127 jest adresem krótki i zostanie wyświetlony jako 127. 128 jest adresem długim i zostanie wyświetlony jako 0128.

8.3 Wybieranie adresu na manipulatorze

1. Uaktywnij pokrętło, dla którego chcesz wybrać adres, poprzez pokręcenie nim lub naciśnięcie go. Jeżeli pokrętło ma już adres, to dymek nad lokomotywą zacznie mrugać.

2. Naciśnij przycisk LOCO . Ikona lokomotywy zacznie mrugać, ostatnio wybrany adres zostanie wyświetlony i pokazany zostanie napis Lo - tryb wybierania adresu. W obszarze tekstu zostanie 

pokazany status wybranego adres (najczęściej napis "stat 128"). Jeżeli poprzednio nie był wybrany żaden adres, na obszarze tekstu zostanie pokazany napis "Sel Loco".

3. Aby wybrać 4 cyfrowy adres, użyj przycisków numerycznych, aby wpisać adres lokomotywy, którą chcesz sterować, LUB użyj pokrętła lewego aby wybrać pierwsze dwie cyfry (tysiące i setki) 

adresu i prawego pokrętła - pozostałe dwie cyfry (dziesiątki i jednostki). Alternatywnie możesz użyć prawego pokrętła aby wybrać adres od 00 (analogowa) przez 01-127 (2 cyfrowe) do 0128-9983 (4 

cyfrowego).

Uwaga: Podczas wprowadzania czterocyfrowego adresu za pomocą przycisków, na wyświetlaczu najpierw zobaczysz adres dwucyfrowy, a dopiero później czterocyfrowy. Na przykład podczas 

wprowadzania adresu 5786 zobaczysz następujący ciąg:

4. Aby wybrać adres 2-cfyrowy użyj przycisków numerycznych aby wprowadzić numer LUB obracaj lewym pokrętłem aż zobaczysz 00, wtedy użyj prawego pokrętła aby wybrać adres pomiędzy 00 a 

127.

5. Podczas przeglądania adresów, na wyświetlaczu będzie pokazywana aktualna informacja o prędkości (na wykresie), status na obszarze tekstowym, o włączonych funkcjach na górze ekranu. Ikona 

lokomotywy będzie mrugała jeżeli będzie można wybrać dany adres lub będzie się świeciła ciągle, jeżeli dany adres jest wybrany przez inny manipulator. Jeżeli ikona świeci się ciągle, zobacz 

rozdział 8.5 na temat "kradzieży" lokomotywy.

6. Po pokazaniu się właściwego adresu naciśnij ponownie przycisk LOCO aby przypisać go do pokrętła. Można także nacisnąć przycisk ENTER lub po prostu nacisnąć pokrętło. Na wyświetlaczu 

pojawi się adres lokomotywy, prędkość i informacje o włączonych funkcjach dla wybranej lokomotywy.

7. Na ekranie pojawi się ikona lokomotywy ze wskaźnikiem kierunku jazdy i migającym dymem . Mrugający dym wskazuje, które pokrętło jest aktualnie wybrane.

8. Użyj aktualne pokrętło aby jeździć lokomotywą o wybranych adresie. Zwiększanie % prędkości oznaczać będzie, że lokomotywa zacznie jechać. Naciśnij przycisk zmiany kierunku jazdy po stronie 

aktualnie wybranego pokrętła, aby zmienić kierunek ruchu lokomotywy. Uwaga: Podwójne naciśnięcie pokrętła także spowoduje zmianę kierunku jazdy.

8.4 Przywołanie lokomotywy

Twój Dt400 pamięta ostatnie 4, 8 lub 16 unikalnych adresów lokomotyw, które ostatnio były używane, na stosie przywoływania. Domyślnie ustawione jest pamiętanie 4 adresów na stosie 

przywoływania. Aby zmienić to ustawienie zobacz rozdział 25.3.3.

Na przykład: jeżeli twój DT400 jest ustawiony na pamiętanie 8 adresów i ostatnie 8 adresów, które wybierałeś, to były: 00, 1987, 52, 0678, 03, 8819, 25 i 2500, te adresy znajdą się na stosie 

przywoływania. Jeżeli wybierzesz któryś z tych adresów ponownie, nie zostanie on umieszczony na stosie dwa razy - tylko adres jeszcze nie znajdujący się na stosie będzie do niego dodawany. Adresy 

na stosie przywoływania nie są mieszczane w kolejności rosnącej. Stos umożliwia wybieranie adresów, które ostatnio używałeś, bez potrzeby ich ponownego wpisywania.

Aby przywołanie jednego z 4, 8 lub 16 adresów dla prawego pokrętła

1. Naciśnij i przytrzymaj prawe pokrętło. Słowo "Recall" pojawi się na wyświetlaczu.

2. Kiedy słowo "Recall" pojawi się na wyświetlaczu, przestań naciskać pokrętło. Napis "RE" pojawi się jako tryb pracy manipulatora po środku dolnej linii wyświetlacza. Prawy adres na wyświetlaczu 

zacznie mrugać prosząc cię o wybranie lokomotywy.

3. Pokręć prawym pokrętłem, aby przejrzeć ostatnie 4, 8 lub 16 adresów wybieranych w systemie. Ilość pokazywanych adresów zależy on ustawień w manipulatorze. Podczas przeglądania adresów na 

wyświetlaczu będzie pokazywany aktualna prędkość na wykresie i status na obszarze tekstu aktualnie wyświetlanego adresu. Adresy są wyświetlane w kolejności w jakiej były używane przez ciebie 
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(nie w kolejności numerów).

4. Naciśnij i puść prawe pokrętło lub naciśnij przycisk LOCO aby wybrać pokazywany adres. Po wybraniu adresu prawym pokrętłem można już kontrolować prędkość i kierunek jazdy 

lokomotywy.

Dokładnie tak samo działa przywoływanie lokomotywy dla lewego pokrętła

8.5 Kradzież lokomotywy: wymuszenie wybrania adresu

Jeżeli spróbujesz wybrać adres, który jest aktualnie wybrany przez inny manipulator DT400 wyświetli "Steal?=Y" na obszarze tekstu. To jest blokada przed niekontrolowanym przejęciem lokomotywy 

już wybranej na innym manipulatorze. Czasami jest potrzeba obejścia blokady, gdy np.: lokomotywa "zaginęła" z jakiś względów. Ta operacja jest nazywana "kradzieżą" i spowoduje, że jedna 

lokomotywa jest wybrana na dwóch różnych manipulatorach w tym samym momencie.

Aby ukraść lokomotywę należy:

1. Nacisnąć przycisk LOCO aby wejść w tryb wybierania.

2. Wprowadzić adres lokomotywa, którą chcesz ukraść i nacisnąć ponownie przycisk LOCO.

3. Na wyświetlaczu pojawi się napis "Streal?=Y" o ile lokomotywa może być ukradziona

4. Naciśnij przycisk Y+ jeżeli chcesz ukraść lokomotywę

5. Naciśnij przycisk N- (lub dowolny inny przycisk) jeżeli nie chcesz ukraść lokomotywy

Po kradzieży lokomotywy tryb śledzenia lokomotywy zostanie uaktywniony i oba manipulatory będą aktualizowały pokazywaną na ekranie informację o prędkości i kierunku jazdy lokomotywy. Może 

to także spowodować dziwne zachowanie lokomotywy gdy np.: na jednym manipulatorze będziemy chcieli zatrzymać lokomotywę, a na drugiej zwiększyć jej prędkość (w tym samym momencie)

Jeżeli ukradłeś lokomotywę i chcesz zakończyć kontrolę nad nią, powinieneś zwolnić ją ze swojego manipulatora poprzez ustawienie prędkości na 0 i naciśnięcie klawisza LOCO a następnie DISP lub 

EXIT. Zobacz rozdział 14 o zwalnianiu adresów.

8.5.1 Śledzenie lokomotywy

Jeżeli DT400 wykryje, że lokomotywie, która jest w użyciu przez manipulator, zostanie zmienione jakieś ustawienie (np.: prędkość), to wyda za każdym razem krótki dźwięk (klik). Jeżeli ta 

lokomotywa jest aktualnie aktywna, to nowa prędkość zostanie także pokazana na wyświetlaczu. To nazywamy "śledzeniem lokomotywy". W ten sposób możliwe jest sterowanie jedną lokomotywą z 

dwóch manipulatorów. Oba będą pokazywały aktualna prędkość i kierunek jazdy.

Śledzenie lokomotywy jest przydatne przy treningu nowego operatora. Nauczyciel może ukraść lokomotywę, która jest wybrana na manipulatorze ucznia i może "patrzeć na ręce" uczniowi i dokładnie 

nadzorować lokomotywę. Nauczyciel może szybko skorygować ustawienia lokomotywy bez konieczności wyrywania manipulatora z rąk ucznia.

Śledzenie lokomotywy jest także wykorzystywane w programach komputerowych do automatycznej kontroli lokomotywy. Komputer może kontrolować prędkość i automatycznie zatrzymywać 

lokomotywę.

__8.6 Wiadomość "slot=max"

Jeżeli podczas wybierania lokomotywy na wyświetlaczu DT400 pojawi się napis "slot=max" oznacza to, że centralka nie może już kontrolować więcej lokomotyw na raz. Jeżeli chcesz wybrać kolejny 

adres musisz najpierw zwolnić jeden lub więcej adresów.

SuperChief: Rozdziały 9-12
Przetłumaczył: Piotr Maciejewski

9.0 Kontrola prędkości lokomotywy

Aby zmienić prędkość lokomotywy:

1. Wybierz adres lokomotywy dla pokrętła

2. Przekręć pokrętło zgodnie z kierunkiem ruchu zegara, aby zwiększyć prędkość, lub w przeciwnym kierunku, aby zmniejszyć.

3. Możesz użyć przycisków Y+ lub N- aby zwiększyć lub zmniejszyć prędkość.

% pełnej prędkości lokomotywy zostanie wyświetlona na wyświetlaczu po tej stronie, do którego pokrętła przypisana jest lokomotywa. % pełnej prędkości jest także pokazywany na wykresie.

Jeżeli lokomotywa wchodzi w skład zestawu jazdy wielokrotnej i nie jest lokomotywą kontrolującą zestaw, a ty spróbujesz zmienić jej prędkość, na wyświetlaczu pojawi się tekst �??cn�?� w 

miejscu, gdzie powinien się pojawić % pełnej prędkości. Napis �??cn�?� pozwoli ci się zorientować, że wybrana lokomotywa należy do zestawu jazdy wielokrotnej i nie możesz zmienić jej prędkości 

ani kierunku jazdy niezależnie od zestawu.

10.0 Stop

10.1 Ustawianie prędkości lokomotywy na zero

Obróć pokrętło lokomotywy, która jest wybrana, w kierunku przeciwnym do kierunku ruchu wskazówek zegara dopóki prędkość nie osiągnie 00 i lokomotywa zatrzyma się. Umożliwi ci to zwolnienie 

lokomotywy w sposób zgodny z rzeczywistością.

Jeżeli zaprogramowałeś zwalnianie w lokomotywie i przekręcisz pokrętło do prędkości 0%, lokomotywa będzie zwalniać zgodnie z zaprogramowanym CV. Sugerujemy, aby jeździć z domyślnie 

ustawionym brakiem zwalnianiem lokomotywy w dekoderze, dopóki nie zapoznasz się z systemem.

Jeżeli CV odpowiedzialne za zwalnianie zostanie ustawione na bardzo duże wartości, może to spowodować trudności z zatrzymaniem lokomotywy za pomocą manipulatora.

10.2 Zatrzymanie awaryjne

Za pomocą DT400 można zatrzymać awaryjnie lokomotywę na dwa sposoby. Jeżeli zatrzymujesz lokomotywę awaryjnie, ustawienia prędkości zwalniania w dekoderze nie są brane pod uwagę.

Zatrzymanie jednej lokomotywy

Naciśnij przycisk EMRG STOP aby zatrzymać lokomotywę, która jest aktywnie wybrana. Aby przywrócić normalne działanie lokomotywy, użyj pokrętła, aby zwiększyć prędkość lokomotywy

Jeżeli naciśniesz klawisz EMRG STOP drugi raz, zatrzymana zostanie lokomotywa przydzielona do aktualnie nie wybranego pokrętła. Aby przywrócić normalne działanie lokomotywy, musisz 

użyć odpowiedniego pokrętła.

Strona 21 z 45

2011-08-15http://wiki.gbbkolejka.pl/tiki-print_multi_pages.php



Aby zatrzymać wszystko na makiecie, naciśnij przycisk PWR a następnie N- . Spowoduje to odłączenie napięcia od torów i zatrzymanie wszystkich lokomotyw. Naciśnij przycisk PWR 

a następnie Y+ aby przywrócić działanie lokomotyw z tą samą prędkości. Aby wyjść z trybu zasilania torów naciśnij przycisk PWR lub EXIT.

Globalne zatrzymanie

Zobacz rozdział 25.1.3 aby zmienić ustawienie opcji Globalnego zatrzymania.

Naciśnij przycisk EMRG STOP aby zatrzymać wszystkie lokomotywy na makiecie. Aby przywrócić działanie lokomotyw naciśnij przycisk PWR a następnie Y+ i lokomotywy zaczną 

jechać z taką samą prędkością jak przed zatrzymaniem. Aby wyjść z trybu zasilania torów naciśnij przycisk PWR lub EXIT.

11.0 Kontrola kierunku jazdy lokomotywy

Podwójnie naciśnij pokrętło, aby zmienić kierunek jazdy lokomotywy przypisanej do tego pokrętła:

1. Naciśnij podwójnie pokrętło, które kontroluje lokomotywę. Naciśnij pokrętło szybko dwa razy w ciągu pół sekundy.

2. Lokomotywa przypisana do tej lokomotywy zmieni kierunek

3. Powtórz operację, aby ponownie zmienić kierunek jazdy lokomotywy.

4. Podwójne naciśnięcie prawego pokrętła zmieni kierunek jazdy tylko lokomotywy przypisanej do prawego pokrętła. Podwójne naciśnięcie lewego pokrętła �?? tylko lokomotywy przypisanej do 

lewego pokrętła.

Użycie przycisków zmiany kierunku jazdy:

Naciśnij lewy lub prawy przycisk zmiany kierunku jazdy, aby zmienić kierunek jazdy lokomotywy przydzielonej do odpowiedniego pokrętła.

Jeżeli zmienisz kierunek jazdy lokomotywy, które się porusza, najpierw zwolni ona do prędkości 0 a następnie pojedzie w kierunku przeciwnym zgodnie z zaprogramowanym przyspieszeniem w CV.

Możesz zaprogramować w dekoderze zwolnienie przyspieszenia i zwalniania, aby zasymulować ofekt przyspieszania i hamowania zgodnego z oryginalną lokomotywą w skali. Wtedy przy zmianie 

kierunku jazdy, dekoder najpierw zasymuluje hamowanie a następnie po zatrzymaniu zasymuluje przyspieszanie lokomotywy do wskazanej prędkości.

12.0 Kontrolowanie funkcji

12.1 Kontrolowanie funkcji F0-F12

Aby przyjść do trybu funkcji:

1. Zdecyduj, dla którego pokrętła chcesz zmienić funkcję i uaktywnij to pokrętło poprzez pojedyncze jego naciśnięcie lub lekkie pokręcenie nim.

2. Przyciski numeryczne są zawsze aktywne w trybie funkcji podczas normalnego sterowania lokomotywami. Jeżeli wskaźnik trybu manipulatora pokazuje �??Fn�?�, po prostu naciśnij przycisk z 

numerem aby włączyć lub wyłączyć funkcję o tym numerze. Na górze wyświetlacza pokazane są funkcje, które są aktualnie włączone, dla aktualnie wybranego pokrętła.

3. Jeżeli wskaźnik trybu manipulatora nie pokazuje �??Fn�?�, naciśnij przycisk FUNC aby przejść do trybu funkcji dla aktualnie wybranego pokrętła. Wskaźnik trybu manipulatora, 

umieszczony na środku dolnej linii na wyświetlaczu, pokaże �??Fn�?�.

12.1.1 Funkcja 0 (F0)

Naciśnij przycisk LAMP 0 aby włączyć lub wyłączyć F0. Za każdym naciśnięciem przycisku LAMP F0 zmieni się z wyłączonego na włączony i odwrotnie. Na górnej linii wyświetlacza zobaczysz 0 

gdy F0 jest włączone i nie świeci się, gdy F0 nie jest włączone. F0 najczęściej używane do kontroli świateł lokomotywy, ale może być także ustawiona w dekoderze do kontroli innych funkcji.

12.1.2 Funkcje 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 i 12

Naciśnij przycisk z numerem odpowiadającym numerowi funkcji, którą chcesz włączyć lub wyłączyć. Na górnej linii wyświetlacza zostanie pokazany numer punkcji, która jest aktualnie włączona dla 

aktualnego adresu. Przycisk F1 ma narysowany dzwonek, aby przypomnieć ci, że ta funkcja często steruje dzwonem, a funkcja F3 �?? często steruje sprzęgiem lokomotywy.

12.1.3 Funkcja 2 (F2)

Naciśnij przycisk HORN 2 aby włączyć funkcję numer 2. Przycisk F2 ma narysowany gwizdek, ponieważ często na funkcja steruje gwizdkiem.

F2 w trybie nie blokującym F2 może być używany do kontroli gwizdka lub trąbki. Dekoder będzie wydawał dźwięk tylko gdy przycisk jest naciśnięty. Pozwoli ci to kontrolować długość dźwięku.

Aby zablokować F2: Podczas naciśnięcia przycisku HORN 2 należy jednocześnie nacisnąć przycisk PWR . Aby zwolnić F2 naciśnij HORN 2 ponownie.

12.2 Kontrola funkcji lokomotyw z zestawu jazdy wielokrotnej

Chociaż dla pojedynczych lokomotyw, zestawionych w zestaw jazdy wielokrotnej, nie można zmieniać prędkości ani kierunku jazdy, można nadal niezależnie kontrolować ich funkcje:

1. Naciśnij przycisk LOCO i wybierz adres lokomotyw, która jest w zestawie i dla której chcesz włączać/wyłączać funkcje.

2. Naciśnij ponownie przycisk LOCO aby wybrać wskazany adres dla pokrętła. Zamiast prędkości zostanie pokazany napis �??cn�?�, aby przypomnieć ci, że możesz kontrolować tylko funkcje, a 

nie prędkość i kierunek jazdy.

3. Zmieniaj funkcje lokomotywy tak jak to opisano powyżej.

4. Po zmianie funkcji możesz zwolnić lokomotywę z manipulatora lub zostawić ją dalej wybraną.

SuperChief: Rozdział 13

Przetłumaczył: Piotr Maciejewski

13.0 Jazda wielokrotna (Multiple Unit Operations/Consist Control)

Digitrax Command Station obsługuje trzy metody kontroli jazdy wielokrotnej:
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1. Najprostszym sposobem jazdy wielokrotnej jest zaprogramowanie dekoderów lokomotyw w zestawie na ten sam adres i prowadzenie ich z jednego manipulatora. W tym przypadku wszystkie 

lokomotywy muszą mieć przód zwrócony w tym samym kierunku: przód jednej lokomotywy przy tyle drugiej itd. Jeżeli używasz dekoderów, które umożliwia zmianę kierunku jazdy do przodu, to 

możesz przeprogramować dekodery tak, aby można było prowadzić lokomotywy w układzie: przód do przodu lub tył do tyłu. Prawdopodobnie nie będziesz chciał używać tej metody zbyt często 

właśnie ze względu na jej ograniczenia. Ta metoda jest jedyną metodą dostępną dla najprostszych centralek. Chcieliśmy o niej tutaj tylko wspomnieć, jako pewna opcja.

2. W "metodzie uniwersalnej" informacje o lokomotywach w zestawie są przechowywane w centralce. Tą metodę można używać z dowolnym dekoderem i lokomotywą analogową. Lokomotywy mogą 

być dodawane i usuwane z zestawu przy dowolnej ich orientacji: przód do przodu czy tył do tyłu. Ta metoda umożliwia używanie wszystkich dekoderów w jeździe wielokrotnej. Jest ona preferowaną 

metodą przez Digitrax

3. W "Metodzie zaawansowanej" informacja o byciu w zestawie jest przechowywana w dekoderach, o ile potrafią one to obsługiwać. Przy tej metodzie istnieją pewne ograniczenia: nie można 

wykorzystywać wszystkich dekoderów oraz nie można dołączyć lokomotyw analogowych. Jeżeli chcesz korzystać z tej metody przeczytaj informacje w dziale 17.0 o zmianie statusu oraz odwiedź 

nasza stronę internetową aby uzyskać więcej informacji.

Możesz dodać lokomotywę do zestawu albo wg orientacji albo wg położenia w pociągu. Gdy wysyłasz rozkazy do zestawu używasz pojedynczego adresu a centralka przekazuje je do wszystkich 

pozostałych lokomotyw. Adres którego używasz do sterowania zestawem nie musi być adresem prowadzącej lub ostatniej lokomotywy. Digitrax wybrał pojęcie "TOP" (głównej) lokomotywy dla tych 

celów. Najczęściej będzie to numer pociągu.

- Z definicji Digitrax zawsze dodaje adres lokomotywy do adresu głównego (TOP) zestawu.

- Główny adres zestawu jest adresem, dla którego określa się prędkość i kierunek jazdy całego zestawu

- Wszystkie inne adresu dodane do zestawu są kontrolowane przez polecenia wysyłane na główny adres zestawu

- Główny adres zestawu nie musi być adresem fizycznej lokomotywy na makiecie, może być adresem wirtualnym

- Główny adres zestawu musi być przy prawym pokrętle, gdy jest wykonywane dodawanie kolejnej lokomotywy

- Wszystkie lokomotywy w zestawie będą miały ten sam status jak główny adres zestawu. Wszystkie na raz będą: w użyciu lub wolne, tak jak główny adres zestawu

- Każda lokomotywa w zestawie będzie obsługiwana zgodnie z przypisana do niej ilością kroków: 28/128 lub 14

- Główny adres zestawu może być zwolniony przez jeden manipulator a następnie wybrany i prowadzony przez inny

- Główny adres zestawu może być wysłany i odebrany przez inny manipulator, tak jak każdy inny adres. Patrz rozdział 14.1

13.1 Dodawanie lokomotywy do zestawu

Manipulatory bezprzewodowe muszą być podłączone bezpośrednio do Loconet, aby można było dodać lokomotywę do zestawu.

Aby zbudować zestaw za pomocą DT400 należy:

1. Wybrać Główny adres zestawu dla prawego pokrętła

2. Wybrać lokomotywę, którą chcesz dodać do zestawu, w lewym pokrętle

3. Ustawić lokomotywy obok siebie na makiecie. Przody lokomotyw mogą być zwrócone w dowolną stronę. Lokomotywy mogą być połączone ze sobą, lub jedna z nich może być w połowie lub na 

końcu pociągu.

4. Przed stworzeniem zestawu upewnij się, że poruszają się one na makiecie W TYM SAMYM FIZYCZNYM KIERUNKU (Wskaźniki kierunku ruchu mogą być zgodne lub nie, ważne jest że lokomotywy są 

ustawione w tym samym kierunku, a nie jadą do siebie)

5. Naciśnij przycisk MU , na wyświetlaczu pojawi się:

Wskaźnik trybu będzie pokazywał tryb MU. Adres lokomotywy po lewej stronie będzie mrugał, co będzie oznaczało, że ten adres zostanie dodany do Głównego adresu zestawu pokazanego po prawej 

stronie.

6. Manipulator poprosi ciebie aby nacisnąć przycisk Y+ w celu dodania lokomotywy do zestawu, lub przycisku N- w celu usunięcia lokomotywy z zestawu, który jest kontrolowany przez 

Główny adres zestawu wybrany po prawej stronie. Wyświetlacz będzie na zmianę pokazywał dwa obrazy, aby przypomnieć ci, które przyciski można nacisnąć:

7. Naciśnij przycisk Y+ aby dodać lewy adres do zestawu:

Po lewej stronie znajduje się adres lokomotywy, która została dodana do zestawu. Po prawej stronie znajduje się Główny adres zestawu i jego aktualny % prędkości. Prawe pokrętło teraz kontroluje 

prędkość i kierunek jazdy lokomotyw w zestawie.

Możesz kontrolować funkcje dowolnej lokomotyw w zestawie poprzez wybranie jej adresu na manipulatorze i przy użyciu przycisków opisanych w rozdziale 12.2. Nie możesz zmieniać prędkości ani 

kierunku jazdy dla żadnego adresu lokomotywy w zestawie, z wyjątkiem głównego adresu zestawu.

Od momentu stworzenia zestawu, główny adres zestawu może być zwolniony i wybrany przez inny manipulator DT400. Może on być także wybrany i prowadzony przez inny manipulator oraz może być 

wysłany do innego manipulatora.

13.2 Usunięcie lokomotywy z zestawu 

Aby usunąć lokomotywę z zestawu należy:

1. Wybrać adres lokomotywy, którą chcesz usunąć z zestawu, po lewej stronie
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2. Nacisnąć przycisk MU aby wejść do trybu jazdy wielokrotnej

3. Nacisnąć przycisk N- , aby usunąć lokomotywę z zestawu

4. Lewe pokrętło stanie się aktywne z lokomotywą, którą właśnie usunąłeś z zestawu. Jeżeli usunąłeś lokomotywę z zestawu, który się właśnie poruszał, usunięta lokomotywa będzie nadal się 

poruszała z tą samą prędkością i kierunkiem jak zestaw. Możesz od razu odłączyć i sterować tą lokomotywą jak niezależną lokomotywą.

13.3 Zagnieżdżona jazda wielokrotna

Lokomotywa, która została wybrana po lewej stornie do dodania do zestawu, sama może być Głównym adresem zestawu. Po dodaniu jej do zestawu wybranego po prawej stronie, uzyskasz 

zagnieżdżoną jazdę wielokrotną. W takim przypadku cały podzestaw zostanie dołączony i stanie się częścią zestawu. Podobnie z usuwanie podzestawu z zestawu.

13.4 Jazda wielokrotna niepodobnych lokomotyw

Jeżeli wszystkie lokomotywy w zestawie mają podobne charakterystyki prędkości, możesz wszystkie prowadzić w zestawie w trybie 128 kroków prędkości. Jeżeli lokomotywy mają bardzo niepodobne 

charakterystyki prędkości (np.: lokomotywy z dwóch różnych firm jadące wyraźnie inaczej) sugerujemy przeprowadzenie procedury dostosowania ich prędkości do siebie poprzez przeprogramowanie 

Tablicy Prędkości (zobacz instrukcje obsługi lokomotyw).

SuperChief: Rozdział 14

Przetłumaczył: Piotr Maciejewski

14.0 Zwolnienie adresu z manipulatora

Kiedy kończysz prowadzenie lokomotywy zwolnij ją z manipulatora, aby inni mogli ją wybrać i prowadzić.

Manipulatory bezprzewodowe muszą być podłączone bezpośrednio do sieci LocoNet, aby zwolnić adres z manipulatora. Możesz odblokować tą opcję przez ustawienie OP#3 na jedna z wartości 

pozwalających na zwalnianie trybie bezprzewodowym (Patrz rozdział 25.2.2)

Aby zwolnić adres z manipulatora:

1. Ustaw prędkość lokomotywy na zero za pomocą manipulatora (ten krok nie jest wymagany ale bardzo polecany!)

2. Gdy adres lokomotywy i jej prędkość jest pokazana na wyświetlaczu, naciśnij przycisk LOCO aby przejść do trybu wyboru. To spowoduje natychmiastowe zwolnienie adresu z manipulatora.

3. Adres zacznie migać na wyświetlaczu. Naciśnij przycisk DISP aby wysłać (dispatch) adres z manipulatora i zaznaczyć adres jako wysłany. Na wyświetlaczu pojawi się napis SEL. Patrz 

Wysyłanie poniżej.

4. Jeżeli ponownie naciśniesz przycisk LOCO , adres właśnie zwolniony zacznie mrugać. Możesz ponownie wybrać adres naciskając przycisk LOCO albo możesz za pomocą pokrętła lub 

przycisków wybrać inny adres.

14.1 Wysyłanie (Dispatch) adresu lub zestawu

Wysyłanie adresu to specjalna funkcja wprowadzona w LocoNet aby sprostać potrzebom operatorów, którzy chcieli wprowadzić dyscyplinę w sposobie otrzymywania dostępu do lokomotyw podczas 

spotkań. Wysyłanie pozwala także prowadzić zestaw za pomocą prostych manipulatorów, które nie potrafią stworzyć zestawu lub prowadzić lokomotywę o adresie czterocyfrowym za pomocą 

manipulatorów, które obsługują adresy tylko dwucyfrowe. Pozwala także prowadzić lokomotywy przez nowicjuszy bez dawania im dostępu do całego systemu.

Po "??wysłaniu"?? lokomotywy lub zestawy każdy inny manipulator może ją "??odebrać"??. Tylko jeden adres w danym momencie może być zaznaczony jako "??wysłany"??. Wysłany adres zostanie 

odebrany przez pierwszy manipulator, na którym zostanie naciśnięty przycisk ACQ.

Aby wysłać adres lokomotywy przy użyciu DT400:

1. Naciśnij przycisk LOCO i wybierz adres, który chcesz wysłać.

2. Naciśnij przycisk DISP aby wysłać adres "?? to wszystko.

Wysłanym adresem może być adres lokomotywy "?? dwu lub czterocyfrowy "?? lub zestaw.

Manipulator bezprzewodowy musi być podłączony bezpośrednio do sieci LocoNet, aby móc wysłac adres lokomotywy.

Odebranie wysłanej lokomotywy przy uzyciu UT1 lub UT2

1. Wybierz adres 99 i naciśnij przycisk ACQ.

2. Dioda statusu zaświeci się na zielono, co będzie oznaczać, że kontrolujesz wysłaną lokomotywę. (Patrz Instrukcję Obsługi dla manipulatorów UT1 lub UT2).

SuperChief: Rozdział 15

Przetłumaczył: Piotr Maciejewski

15.0 Programowanie i konfigurowanie

Każdy twój dekoder posiada zmienne konfiguracyjne (w skrócie CV – Configuration Variables), które umożliwiają zmianę jego charakterystyki.

Każde z tych CV kontroluje jakąś właściwość dekodera. Zobacz instrukcję obsługi do dekodera, gdzie znajdziesz listę najczęściej używanych CV i ich znaczenie. Każdy dekoder po wyjściu z fabryki 

jest ustawiony na wartości domyślne opisane w instrukcji obsługi. Możesz zmieniać różne właściwości dekodera poprzez zmianę wartości wpisanych do CV. Każdy CV można ustawić poprzez centralkę 

w trybie programowania lub za pomocą Digitrax PR1 Computer Programmer i twojego PC. Wartość zapisana w CV jest pamiętana w dekoderze aż do kolejnej zmiany na inną wartość. Zajrzyj do 

instrukcji obsługi dla Digitrax Mobile Decoder aby znaleźć listę CV dla każdego dekodera.

Najlepiej używać dekodera z domyślnymi wartościami CV dopóki nie nauczysz się systemu i nie dowiedz się, co zmiana CV może przynieść ci dobrego.

15.1 Używanie klawiszy numerycznych manipulatora DT400 w trybie programowania
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Przed wyjaśnieniem jak programować dekoder warto jest najpierw wyjaśnić jak zachowuje się DT400 podczas wprowadzania numerów CV i wartości. Numery CV od 000 do 255 mogą być 

wprowadzone bezpośrednio z klawiatury, o ile manipulator jest w trybie programowania i odpowiedni wskaźnik jest wyświetlony po lewej stronie wyświetlacza.

Jeżeli spróbujesz wprowadzić numer CV większy niż 255, manipulator automatycznie pokaże powrotem 000.

W następnym przykładzie widać jak przyciski działają podczas wprowadzania wartości.

15.2 Programowanie adresów dekoderów

Uwaga: Manipulatory bezprzewodowe muszą być podłączone bezpośrednio do LocoNet aby móc programować na torze do programowania. Aby programować na makiecie (Ops Mode) za pomocą 

manipulatora radiowego, nie trzeba go podłączać bezpośrednio do LocoNet. Manipulator na podczerwień musi być podłączony bezpośrednio do LocoNet, aby programować na makiecie.

1. Upewnij się, że tylko jedna lokomotywa znajduje się na torze do programowania. Jeżeli będziesz programował na makiecie, lokomotywa może znajdować się gdziekolwiek na niej, ale dekoder 

musi mieć możliwość programowania w takim trybie.

2. Naciśnij przycisk PROG aby wejść w tryb programowania. Na wyświetlaczu pojawi się:
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W obszarze tekstu pojawi się napis informujący cię, że jesteś w trybie programowania.

„CVNo” po lewej stronie oznacza, że numer CV będzie pokazany po lewej stronie, a „dAt" po prawej stronie oznacza, że tu będzie pokazana wartość.

Po środku pokazany jest jeden z dostępnych trybów programowania, który był ostatnio używany:

Pg = Paged mode (preferowany tryb przez Digitrax) – tryb programowania stronicowego

Ph = Phisical register mode – tryb programowania rejestrowy

Pd = Direct mode – tryb programowania bezpośredniego

Po = Operation mode (na makiecie). W trybie programowania na makiecie po lewej stronie będzie wyświetlany adres dekodera, który jest programowany. Patrz rozdział 15.4

3. Po kilku sekundach na ekranie pojawi się numer ostatnio programowanego CV i wartość. Jeżeli na wyświetlaczu nie pojawi się Ad2=???, pokręć lewym pokrętłem zgodnie z kierunkiem zegara aż 

zobaczysz Ad2 po lewej stronie ekranu:

4. Jeżeli chcesz zaprogramować 4 cyfrowy adres, naciśnij prawe pokrętło jeden raz, aby zobaczyć na ekranie:

Możesz przełączać się pomiędzy programowaniem dwu i czterocyfrowych adresów poprzez naciskanie prawego pokrętła.

5. Użyj przycisku PROG aby wybrać tryb programowania. Naciskaj przycisk PROG aby przełączać się pomiędzy trybami Pg, Ph, Pd i Po. Digitrax poleca tryb Pg do programowania 

wszystkich dekoderów Digitrax na torze do programowania. Jeżeli używasz dekoderów innych producentów możesz potrzebować zmienić tryb, jeżeli dany dekoder nie obsługuje trybu stronicowego.

6. Jeżeli programujesz 2 cyfrowy adres, użyj prawego pokrętła do wybrania adresu lub użyj przycisków numerycznych. Naciśnij przycisk ENTER aby rozpocząć programowanie. Zauważ, że 

jeżeli programujesz adres dwucyfrowy, dekoder automatycznie włączy tryb adresów 2-cyfrowych.

7. Jeżeli programujesz 4 cyfrowy adres, wprowadź go za pomocą przycisków numerycznych lub użyj pokręteł. Użyj lewego pokrętła do wybrania 1000-cy i 100-tek, a prawego – 10-tek i jedności. 

Naciśnij przycisk ENTER aby rozpocząć programowanie.

8. Po naciśnięciu przycisku ENTER manipulator wyda krótki dźwięk i wyświetli Ad2=0wr lub Ad4=0wr z mrugającym kwadratem. Jeżeli programujesz adres 2-cyfrowy, możesz przejść do 

rozdziału 15.3 aby zaprogramować inne CV lub możesz wyjść z trybu programowania.

9. Jeżeli programujesz 4-cyfrowy adres, przejdziesz do jeszcze jednego kroku: manipulator wyświetli Ad4on?=y. W ten sposób zapyta ciebie, czy chcesz ustawić CV29 na wartość 38 (szesnastkowo: 

x26), co powoduje włączenie adresowania 4-cyfrowego w dekoderze, 128 kroków prędkości i włącza jazdę w trybie analogowym. Naciśnij przycisk Y+ aby właczyć 4-cyfrowe adresowanie 

poprzez zaprogramowanie CV29 wartością 038.

Uwaga: Aby wykonać ten krok naciśnij przycisk Y+ w ciągu 6 sekund. W przeciwnym wypadku będziesz musiał zacząć programowanie adresu 4-cyfrowego ponownie.

10. Na wyświetlaczu pojawi się 4-cyfrowy adres, który właśnie zaprogramowałeś. Jeżeli chcesz kontynuować programowanie innych CV przejdź do rozdziału 15.3. Jeżeli chcesz opuścić tryb 

programowania naciśnij przycisk EXIT 

11. Jeżeli używasz centralki DB150 i trybu programowania innego niż na makiecie, musisz po programowaniu włączyć zasilanie torów. W tym celu naciśnij przycisk PWR, następnie Y+ i PWR. Centralka 

DCS100 nie wymaga tego kroku.

15.3 Jak zaprogramować inne CV? 

15.3.1 Wyświetlanie szesnastkowe i dziesiętne liczb

Wszystkie wartości CV, z wyjątkiem adresów 2- i 4-cyfrowych, mogą być wyświetlane w postaci liczb dziesiętnych lub szesnastkowych. Domyślnie DT400 wyświetla wartości CV jako liczby dziesiętne 

000-255 (nnn). Aby wyświetlić liczby w postaci liczb szesnastkowych naciśnij prawe pokrętło – zobaczysz odpowiednią wartość jako liczbę szesnastkową. Liczby szesnastkowe są wyświetlane w postaci 

xnn. Na przykład: liczba 006 jest wyświetlana jako x06, a 011 jako 0x0B. W ten sposób łatwo możesz przeliczać liczby dziesiętne na szesnastkowe.

15.3.2 Programowanie CV innych niż adres

W dekodera jest wiele różnych CV, które sterują różnymi funkcjami i właściwościami dekodera. Pełną listę CV wraz z zakresami i znaczeniami wartości znajdziesz w instrukcji obsługi dekodera.

1. Umieść lokomotywę z dekoderem na torze do programowania. Jeżeli używasz trybu programowania na makiecie, lokomotywa może stać w dowolnym miejscu makiety, o ile dekoder można 

programować w tym trybie.

2. Wejdź do trybu programowania poprzez naciśnięcie przycisku PROG . Na wyświetlaczu pojawi się ostatnio programowane CV i wartość.

3. Jeżeli chcesz zmienić tryb programowania, naciskając przycisk PROG aż na wyświetlaczu pojawi się symbol trybu programowania, który chcesz użyć.

4. Pokręć lewym pokrętłem aby zacząć wybieranie numeru CV, który chcesz przeprogramować. Możesz wybrać numer CV za pomocą lewego pokrętła albo wpisać go za pomocą przycisków 
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numerycznych. Podczas wybierania numerów CV widać ikonę po lewej stronie wyświetlacza. Możesz wybrać numery CV od 1 do 255.

5. Prawym pokrętłem zacznij wybierać wartość CV do zaprogramowania. Możesz ją także wpisać za pomocą przycisków numerycznych. Podczas wybierania wartości zobaczysz ikonę po prawej 

stronie wyświetlacza. Domyślnie wartość jest wyświetlana jako liczba dziesiętna.

Tryb programowania stronicowego (Pg), adres 02 (napięcie początkowe), wartość (Dat) dziesiętnie 045 . Symbol po prawej stronie sygnalizuje wprowadzanie wartości.

Pamiętaj, że możesz nacisnąć prawe pokrętło, aby zmienić pokazywanie wartości na szesnastkowe i z powrotem:

6. Aby przejść do programowania adresów dekoderów urzadzeń (od 513 i wyższych) naciśnij przycisk . Wtedy możesz lewym pokrętłem wybrać numer CV, a prawym – wartość.

7. Naciśnij przycisk ENTER aby zaprogramować wartość do wybranego CV.

8. Naciśnij przycisk EXIT aby wyjść z trybu programowania.

Możesz programować dowolną ilość CV podczas jednej sesji. Na koniec naciśnij przycisk EXIT , aby wyjść z trybu programowania.

9. Jeżeli używasz centralki DB150 i trybu programowania innego niż na makiecie, musisz po programowaniu włączyć zasilanie torów. W tym celu naciśnij przycisk PWR, następnie Y+ i PWR. Centralka 

DCS100 nie wymaga tego kroku.

15.4 Programowanie na makiecie (Operations Mode Programming)

Programowanie na makiecie umożliwia przeprogramowanie CV w lokomotywie znajdującej się na makiecie, wyposażonej w dekoder obsługujące Pakiety O Rozszerzonym Formacie. Typowym 

przykładem użycia tego trybu programowania jest zmiana CV3 (przyspieszenia) lub CV4 (zwalniania) aby zasymulować podłączenie lub odłączenie dodatkowych wagonów lub lokomotyw.

Za pomocą DT400 można w trybie programowania na makiecie zmienić dowolne CV, nawet adres 2- i 4-cyfrowy.

Uwaga: Podczas programowania na makiecie manipulator radiowy nie musi być podłączony bezpośrednio do LocoNet. Dopóki nie zostanie on podłączony bezpośrednio do LocoNet, jedynym dostępnym 

trybem programowania jest programowanie na makiecie. Manipulator na podczerwień musi być podłączony bezpośrednio do LocoNet nawet gdy chcesz programować na makiecie.

Jak programować na makiecie?

1. Wybierz lokomotywę, którą chcesz programować, do prawego lub lewego pokrętła. Upewnij się, że pokrętło z lokomotywą, którą chcesz programować, jest aktywna – mruga przy niej dymek 

lokomotywy.

2. Naciśnij przycisk PROG aby wejść do trybu programowania. Na wyświetlaczu pojawi się ostatnio programowany numer CV i wartość.

3. Za pomocą przycisku PROG wybierz tryb programowania. Jeżeli używasz manipulatora radiowego na wyświetlaczu od razu pojawi się tryb Po. DT400 pokaże także adres przypisany do 

aktywnego pokrętła po prawej stronie na dole wyświetlacza. To jest adres lokomotywy, która będzie przeprogramowywana.

4. Użyj lewego pokrętła aby wybrać numer CV do zmiany. Użyj prawego pokrętła aby wybrać wartość, która ma być wpisana do CV.

Na tym ekranie widać:

1. Po – tryb programowania na makiecie

2. 0597 – adres lokomotywy, która będzie programowana

3. 004 – numer CV (zwalnianie)

4. 003 – wartość do zapisania

5. Symbol po lewej stronie oznaczający, że przyciski numeryczne teraz służą do wprowadzenia numeru CV.

5. Naciśnij przycisk ENTER aby zaprogramować wybraną wartość do wybranego CV.

6. Naciśnij przycisk EXIT , aby wyjść z trybu programowania.
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Możesz zaprogramować dowolną ilość CV podczas jednej sesji. Po skończeniu naciśnij przycisk EXIT aby wyjść z trybu programowania.

7. Podczas używania trybu programowania na makiecie centralka nie wyłącza zasilania torów. Nie musisz po wyjściu z tego trybu włączać zasilania torów.

15.5 Informacja „Busi” lub „Fail”

Jeżeli podczas programowania otrzymasz informacje „Busy” oznacza to, że system jest chwilowo zajęty i po otrzymaniu informacji „Good” możesz spróbować czynność ponownie.

Jeżeli podczas programowania otrzymasz informacje „Fail”, upewnij się, że lokomotywa znajduje się na torze do programowania i tor ten jest poprawnie podłączony.

15.5. Odczytywanie wartości CV

Przy pomocy centralki DCS100 i manipulatora DT400 można odczytać wartości zapisane w CV. Ponieważ można do tego używać wyłącznie toru do programowania, manipulatory bezprzewodowe muszą 

być bezpośrednio podłączone do LocoNet. Centralka DB150 nie potrafi odczytywać wartości CV.

Aby odczytać wartość CV należy:

1. Umieścić lokomotywę na torze do programowania. Możesz także użyć odczytu na makiecie z dekoderem z transporderem, jeżeli posiadasz w sieci LocoNet urządzenie, które to umożliwia.

2. Wejdź do trybu programowania poprzez naciśnięcie przycisku PROG . Na wyświetlaczu pojawi się numer ostatnio programowanego CV i wartość.

3. Wybierz tryb programowania, który chcesz użyć, za pomocą przycisku PROG . Możesz odczytywać CV w trybach: Pg, Ph, Pd lub Po o ile:

- Pg: brak ograniczeń

- Ph: tryb rejestrów może czytać tylko CV01 do CV08. Nie powinieneś wierzyć w wartości dla CV powyżej 08 pokazywane na wyświetlaczu.

- Pd: brak ograniczeń

- Po: wymagane jest posiadanie w sieci LocoNet transpordera.

4. Aby odczytać 2-cyfrowy adres dekodera: Użyj lewego pokrętła aby wybrać Ad02 po lewej stronie wyświetlacza i naciśnij przycisk DISP . Na wyświetlaczy pojawi się Ad2=rd i migający 

kwadracik. Po zakończeniu odczytu adres pojawi się po prawej stronie obszaru tekstowego.

5. Aby odczytać 4-cyfrowy adres dekodera: Użyj lewego pokrętła aby wybrać Ad02 po lewej stronie wyświetlacza a następnie naciśnij prawe pokrętło, aby zmienić na Ad04. W obszarze tekstowym 

wyświetlacza pojawi się Ad4=????. Naciśnij przycisk DISP , na ekranie pojawi się Ad4=8rd i mrugający kwadracik. Po odczytaniu adres dekodera pojawi się po prawej stronie obszaru tekstowego 

wyświetlacza.

6. Odczytanie wartości z dowolnego CV: Użyj lewego pokrętła aby wybrać numer CV, które chcesz odczytać lub wpisz numer CV za pomocą przycisków numerycznych. Naciśnij przycisk DISP , 

na wyświetlaczu pojawi się <numer CV>=rd i mrugający kwadracik. Po zakończeniu czytania, odczytana wartość CV pojawi się po prawej stronie obszaru tekstowego.

7. Po odczytaniu wartość CV można ją zmienić poprzez wybranie nowej wartości i naciśnięcie przycisku ENTER .

8. Naciśnij przycisk EXIT aby wyjść z trybu programowania.

Możesz odczytywać i zmieniać dowolną ilość CV podczas jednej sesji. Po skończeniu naciśnij przycisk EXIT .

9. Jeżeli używasz centralki DB150 i trybu programowania innego niż na makiecie, musisz po programowaniu włączyć zasilanie torów. W tym celu naciśnij przycisk PWR, następnie Y+ i PWR. Centralka 

DCS100 nie wymaga tego kroku.

SuperChief: Rozdział 16

Przetłumaczył: Piotr Maciejewski

16.0 Jak centralka zarządza adresami?

Centralka LocoNet posiada w pamięci okresloną ilość slotów (ang. „slots”). Jeżeli zabraknie wolnego slotu, to otrzymasz informacje „slot=max” lub „FF”, co oznacza, że powinieneś zwolnić kilka 

lokomotyw, jeżeli chcesz wybrać i sterować innymi. W instrukcji obsługi centralki możesz znaleźć ile slotów posiada twoja centralka. Opisuje ona także w jaki sposób centralka automatycznie 

zwalnia nieużywane sloty.

SuperChief: Rozdział 17

Przetłumaczył: Piotr Maciejewski

17.0 Status dekodera

Centralka każdemu adresowi dekodera przypisuje status. Adresy mogą być albo wybieralne albo nie wybieralne. Dekoder jest niewybieralny, jeżeli jest używany przez inny manipulator albo należy do 

zestawu jazdy wielokrotnej. Jeżeli próbujesz wybrać adres używany przez inny manipulator, zostaniesz zapytany czy chcesz „ukraść” adres. Jeżeli wybierzesz adres należący do zestawu, będziesz 

mógł włączać i wyłączać funkcje, ale nie będziesz mógł zmieniać prędkości ani kierunku jazdy. Na wyświetlaczu w obszarze tekstu zobaczysz napisy „top”, „cn” lub „mid”, jeżeli adres jest w 

zestawie, w przeciwnym wypadku: „stat”. Po takim tekście pokazywany jest jeden ze statusów:

Status Znaczenie

28 28 kroków prędkości

Tri format Trinary firmy Motorola

14 14 kroków prędkości

128 128 kroków prędkość – preferowane przez Digitrax

*28 FX 28 kroków prędkości – włączone zaawansowana jazda wielokrotna

x01 Zarezerwowane, nie używać

x02 Zarezerwowane, nie używać

Strona 28 z 45

2011-08-15http://wiki.gbbkolejka.pl/tiki-print_multi_pages.php



*128 FX 128 kroków prędkości – włączone zaawansowana jazda wielokrotna

Zmiana statusu jest używana najczęściej przy prowadzeniu lokomotyw z dekoderami innych producentów niż Digitrax lub nie operujących w 128 krokach prędkości. Jeżeli dekoder innego producenta 

niż Digitrax nie działa na makiecie i jesteś pewien, że używasz poprawny adres dekodera, prawdopodobnie musisz zmienić status na 14 lub 28 kroków prędkości.

17.1 Zmiana statusu dekodera

Aby zmienić status dekodera należy:

1. Naciśnij przycisk LOCO aby przejść do trybu wprowadzania adresu. Na wyświetlaczu zacznie mrugać adres aktywnego pokrętła i wyświetli się napis ‘Sel Loco’, proponując wybranie adresu.

2. Podczas używania pokrętła lub przycisków numerycznych do wprowadzania adresu lokomotywy, na wyświetlaczu wyświetlany będzie aktualny status dekodera. Aby pokazać status dla aktualnie 

mrugającego adresu, przekręć pokrętłem o jeden adres w górę, a potem w dół – zostanie pokazany status ponownie wybranego adresu.

3. Aby zmienić status dekodera naciśnij przycisk EDIT , mrugający napis Lo zamieni się na SE oraz zostanie pokazany aktualny status adresu. Użyj pokrętła lub naciskaj przycisk EDIT aby wybrać 

jeden z dostępnych statusów.

4. Po wybraniu odpowiedniego statusu naciśnij przycisk ENTER aby zakończyć zmianę statusu dekodera.

5. Jeżeli adres lokomotywy jest używany przez inny manipulator lub należy do zestawu jazdy wielokrotnej, po naciśnięciu przycisku ENTER, DT400 zapyta, czy chcesz „ukraść” lokomotywę: Steal=Y. 

Jeżeli chcesz „ukraść” adres, naciśnij przycisk Y+ , co zakończy zmianę statusu. Jeżeli lokomotywa należy do zestawu jazdy wielokrotnej, nie zostanie ona wybrana dla pokrętła i zostanie dalej 

w zestawie.

17.2 Uwaga dla dekoderów innych niż firmy Digitrax

Jeżeli posiadasz dekoder, który nie obsługuje 28/128 kroków prędkości, musisz zmienić status lokomotywy na 14 kroków prędkości przez rozpoczęciem sterowania. Zmiana statusu dekodera nie 

spowoduje żadnego przeprogramowania dekodera.

SuperChief: Rozdział 18

Przetłumaczył: Piotr Maciejewski

18.0 Tryb rozjazdów (SW)

Tryb rozjazdów umożliwia wysyłanie komend do dekoderów akcesoriów oraz zmiany ustawień twojego systemu LocoNet. Najczęściej jest wykorzystywany do sterowania rozjazdami.

Aby zmienić położenie rozjazdu należy: 

1. Naciśnij przycisk SWCH aby przejść do trybu rozjazdów. W trybie rozjazdów pokrętła i przyciski kierunku jazdy dalej umożliwiają sterowanie lokomotywami. Prędkość lokomotywy będzie 

wyświetlana na wykresie, a kierunek jazdy za pomocą odpowiednich ikonek. Przyciski numeryczne są używane do wprowadzenia numeru rozjazdu, a przyciski OPTN i CLOC do 

ustawienia rozjazdu.

2. Na wyświetlaczu pojawi się adres ostatnio wybranego rozjazdu oraz litera „c” lub „t”

3. Znaczenie liter jest nastepujące:

„t” (thrown) – jazda w bok

„c” (closed) – jazda w przód

Jeżeli litera „t” lub „c” mruga oznacza to, że centralka nie zna aktualnego położenia rozjazdu. Brak mrugania litery oznacza, że centralka zna położenia rozjazdu.

Na wyświetlaczu widac:

1. SW = tryb rozjazdów

2. Switch 327 – numer rozjazd ustawionego na wprost („c”)

3. Adres 6104 jest wybrany dla lewego pokrętła

4. Lokomotywa 6104 jedzie z prędkością 50% (pokazane na wykresie) do tyłu

5. Adres 25 jest wybrany dla prawego pokrętła i lokomotywa nie jedzie.

4. Za pomocą przycisków numerycznych można wprowadzić adres rozjazdu

5. Po pojawieniu się numeru rozjazdu, zobaczysz literkę „c” lub „t” po prawej stronie znaku „=”. Jeżeli litera ta mruga, oznacza to, że centralka nie zna pozycji rozjazdu. Naciśnij przycisk OPTN t 

aby ustawić rozjazd dla jazdy w bok LUB przycisk CLOC c aby ustawić rozjazd dla jazdy na wprost.

6. Jeżeli przełącznik, który jest wybrany, jest połączony z rozjazdem, rozjazd zmieni swoje położenie. Jeżeli wybrana jest opcja centralki, ustawienie tej opcji zostanie zmienione.
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7. Po zmianie rozjazdu mrugająca literka przestanie mrugać, ponieważ centralka zna już aktualne położenie rozjazdu.

Zauważ, że dekoder rozjazdów w systemie jest dostępny dla wszystkich manipulatorów i nie jest zarezerwowany dla jednego wybranego, tak jak dekoder lokomotyw.

8. Po zakończeniu ustawiania rozjazdów, możesz wyjść z tego trybu naciskając przycisk EXIT 

9. Następnym razem po wejściu do trybu rozjazdów manipulator DT400 będzie pamiętał ostatni numer rozjazdu i pokaże go od razu.

SuperChief: Rozdział 19

Przetłumaczył: Piotr Maciejewski

19. Szybki zegar, przebiegi

Manipulatorem DT400 można zmieniać ustawienia funkcji centralki takich jak: szybki zegar i przebiegów. Obie funkcje mogą być włączone lub wyłączone. Domyślnie centralka Digitrax obie funkcje 

posiada wyłączone.

19.1 Podstawowe informacje o Szybkim Zegarze (Fast Clock)

Wielu użytkowników używa Szybki Zegar w celu symulowania prawdziwych czynności. Normalnie taki zegar wisi na ścianie i tyka szybciej niż normalnie. LocoNet posiada własny sieciowy Szybki Zegar 

dostępny dla wszystkich podłączonych do tej sieci manipulatorów Digitrax.

Szybki Zegar wyświetla czas jako 4 cyfry w formacie 12 lub 24 godzinnym. Aby wyświetlić Szybki Zegar należy po prostu nacisnąć przycisk 'CLOCK c' . Szybki Zegar będzie widoczny podczas 

sterowania lokomotywami dopóki nie uruchomisz innej funkcji w manipulatorze jak: wybór adresu lokomotywy, programowanie, sterowanie rozjazdami. Aby wyłączyć pokazywanie Szybkiego Zegara i 

powrócić do normalnego wyglądu wyświetlacza manipulatora, ponownie naciśnij przycisk .

Tak oto wygląda wyświetlacz pokazujący Szybki Zegar:

Szybki Zegar pokazuje godzinę 12:00am.

1. Lokomotywa o adresie 6104 jedzie z prędkością 25% do tyłu na lewym pokrętle.

2. Lokomotywa o adresie 25 jedzie z prędkością 75% do przodu na prawym pokrętle. Migający dymek lokomotywy oznacza, że prawa lokomotywa jest aktualnie aktywna, więc włączone funkcji 0 i 3 

są pokazywane na górnym wierszu wyświetlacza.

Każdy manipulator z serii DT (także DT400) podłączony do sieci LocoNet będzie automatycznie synchronizował swój czas i szybkość z centralką już kilka sekund po podłączeniu do sieci LocoNet.

W każdym manipulatorze DT400 można ustawić alarm. Kiedy aktualny czas dojdzie do czasu alarmu, manipulator DT400 będzie bipał i pokaże się mrugający napis "Alarm" aby oznajmić, że minął 

zaprogramowany czas.

Prędkość Szybkiego Zegara może być ręcznie ustawiana od 1:1 do 100:1 z krokiem co 1. Najpopularniejsze ustawienia to 4:1 do 8:1.

19.2 Zatrzymanie Szybkiego Zegara

Ustawienie prędkości zegara na 0 zatrzyma Szybki Zegar w całym systemie na aktualnie pokazywanej godzinie. Po ustawieniu dowolnej innej niezerowej prędkości Szybki Zegar ponownie ruszy.

Aktualną prędkość Szybkiego Zegara, pokazywaną godzinę i alarm można zmienić w Trybie Edycji.

19.3 Zmiana godziny Szybkiego Zegara, szybkości i alarmu

Uwaga: Aby zmienić ustawienia Szybkiego Zegara, DT400 musi być podłączony do sieci Loconet.

1. Naciśnij przycisk EDIT aby przejść do Trybu Edycji.

2. Naciskaj przycisk EDIT aby przechodzić przez kolejne etapy edycji.

3. Pierwszy raz jak naciśniesz przycisk EDIT po środku dolnego rzędu na wyświetlaczu w Trybie Manipulatora pojawi się napis Ec (Edit Clock Mode) i w obszarze tekstu pojawi się 12 lub 24 

godzinny czas. (Zobacz w rozdziale 25.3.2 jak zmienić ustawienia Szybkiego Zegara z 12 na 24 godzinny sposób pokazywania czas).

4. Użyj lewego i prawego pokrętła, aby ustawić aktualny czas. Użyj lewego pokrętła aby zmieniać godziny i prawego - minuty. Możesz zmieniać czas tylko do przodu. Naciśnij przycisk EDIT 
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, aby ostatecznie zmienić czas i przejść do zmiany prędkości Szybkiego Zegara.

5. Kiedy naciśniesz przycisk EDIT drugi raz Tryb Manipulatora zmieni się na EF (Edit Fast Rate) i w obszarze tekstu pojawi się napis Rate=nnn gdzie nnn oznacza aktualną prędkość Szybkiego Zegara. 

Użyj pokręteł, aby zmienić prędkość zegara w zakresie od 000 do 120 (można ustawić prędkości aż do 255, ale wartości powyżej 120 nie mają znaczenia dla systemu). Naciśnij przycisk EDIT 

ponownie , aby ustawić ostatecznie prędkość Szbkiego Zegara i przejść do ustawienia alarmu.

6. Po ustawienia godziny i szybkości Szybkiego Zegara Tryb Manipulatora zmienić się na EA (Edit Alarm) i w obszarze tekstu pojawi się 12 lub 24 godzinny czas. Użyj pokręteł aby ustawić czas alarmu. 

Naciśnij przycisk EDIT ponownie, aby ustawić ostatecznie godzinę alarmu. Uwaga: Alarmu nie można wyłączyć (tzn. nie ustawić).

7. Po ustawieniu godziny, szybkości Szybkiego Zegara i alarmu manipulator automatycznie powróci do trybu Fn o ile w twoim systemie nie jest włączona możliwość edycji innych elementów, np: 

Przebiegów.

19.4 Podstawy Przebiegów (Route)

Używając DT400 z DCS100 możesz definiować Przebiegi, które będą wyzwalane poprzez operowanie na pojedynczych adresach rozjazdów i ustawianie ich do jazdy na wprost 'c' lub w bok 't'. 

Definiowanie Przebiegów jest podobne do definiowania Jazdy Wielokrotnej: możesz spowodować że więcej niż jeden element zmieni swoje położenie po wysłaniu tylko jednej komendy do systemu. 

Rozjazd (adres rozjazdu), którego zmiana powoduje ustawienie całego przebiegu, nazywamy GŁÓWNYM rozjazdem. Aby ustawić przebieg przejdź do Trybu Rozjazdów (SW), wybierz GŁÓWNY adres i 

przełącz rozjazd w odpowiednią stronę, co spowoduje ustawienie przebiegu, który jest zdefiniowany pod tym GŁÓWNYM adresem. GŁÓWNY adres nie musi być adresem jakiegoś rzeczywistego 

rozjazdu na twojej makiecie, może to być adres "wirtualnego" rozjazdu.

DCS100 umożliwia zdefiniowanie 32 Przebiegów. Każdy Przebieg składa się z GŁÓWNEGO  adresu rozjazdu i jego wymaganego położenia (w bok 't' lub na wprost 'c') oraz do 7 innych adresów rozjazdów 

wraz z ich położeniem. Przebiegi są pamiętane w pamięci centralki DCS100 i mogą być używane przez dowolny manipulator podłączony do systemu. Uruchomienie Przebiegu polega na ustawienia 

GŁÓWNEGO  rozjazdu na położenie zapamiętaną w Przebiegu. Uruchomiony Przebieg może na swojej liście zawierać GŁÓWNY rozjazd innego Przebiegu, wtedy wszystkie rozjazdy drugiego Przebiegu 

zostaną dodane do listy rozjazdów, które mają być zmienione w związku z uruchomieniem pierwszego Przebiegu. Drugi Przebieg jest nazywany Przebiegiem zagnieżdżonym.

Licząc od pierwszego Przebiegów zagnieżdżonych może być maksymalnie 3. Zauważ, że Przebieg, który na liście nie zawiera innych GŁÓWNYCH rozjazdów (tzn. innych Przebiegów) nie zwiększa 

poziomu zagnieżdżenia. Wiedząc to, możesz stworzyć Przebieg zawierający do 120 rozjazdów o ile zaprojektujesz rozjazdy z rozwagą.

Jeżeli DCS100 wykryje, że przekroczyłeś wyżej opisane ograniczenia, zapiszczy 5 razy, aby ostrzec cię o problemie. Jeżeli Przebieg zawiera ten sam rozjazd dwa razy lub zawiera rozjazd, który 

spowoduje zapętlenie się Przebiegów, DCS100 także zapiszczy 5 razy zgłaszając błąd i żaden rozjazd nie zostanie zmieniony. W takiej sytuacji musisz poprawić Przebieg, skorygować błąd i spróbować 

uruchomić Przebieg jeszcze raz.

19.4.1 Włączenie Przebiegów

Przed rozpoczęciem używania Przebiegów musisz przełączyć przełącznik OpSw #26 na 'c' w swojej centralce DCS100. Przeczytaj w instrukcji obsługi do DCS100 jak się przełącza OpSW.

Przełączając O pSw #37 na 'c' usuniesz wszystkie zdefiniowane Przebiegi w centralce DCS100.

19.4.2 DS54 Kaskadowe Przebiegi

Ponieważ układ DS54 też może generować rozjazdy do centralki dotyczące przełączania rozjazdów, może być użyty do rozszerzenie możliwości twojego systemu. Nawet jeżeli nie używasz 

wewnętrznych lub lokalnych Przebiegów w DS54, to możesz użyć 8 przycisków podłączonych do DS54 aby uruchomić 8 rożnych Przebiegów w swoim systemie. Pamiętaj tylko aby poprawnie wybrać 

wartość 'Cascade control' w DS54, aby położenie GŁÓWNEGO  rozjazdu zdefiniowane w Przebiegu zgadzało się z położeniem rozjazdu zdefiniowanym w DS54. Także pamiętaj, aby podłączyć DS54 do 

LocoNet przy użyciu 6 pinowej wtyczki RJ12, aby DS54 mogło rozmawiać z LocoNet.

19.5 Modyfikowanie Przebiegów

Aby dojść do edycji rozjazdów (Er - Edit Ruotes) musisz przejśc przez edycję Szybkiego Zegara:

1. Włącz Tryb Edycji poprzez naciśnięcie przycisku EDIT .

Naciśnij ponownie przycisk EDIT aby przejść do Ec (Edit Clock).

Naciśnij ponownie przycisk EDIT aby przejść do EF (Edit Fast Rate).

Naciśnij ponownie przycisk EDIT aby przejść do EA (Edit Alarm).

Naciśnij ponownie przycisk EDIT aby przejść do Er (Edit Routes).

Po wejściu do edycji rozjazdów na wyświetlaczu DT400 pojawi się następujący obraz:

Na wyświetlaczy widać Er (Edit Routes) w Trybie Manipulatora w dolnej linijce, abyś wiedział, że jesteś w edycji Przebiegów.

W prawym końcu dolnej linijki widać numer Przebiegu który aktualnie jest zmieniany. Może to być numer od 01 do 32.

W lewym końcu dolnej linijki widać numer wpisu w aktualnym Przebiegu, który jest aktualnie zmieniany. Numer wpisu (En) może być od 01 do 08.

En01 to jest GŁÓWNY rozjazd. Położenie tego rozjazdu 'c' (na wprost) lub 't' (w bok), które zostanie zdefiniowane, będzie oznaczać położenie na jakie należy zmienić ten rozjazd, aby uruchomić 

Przebieg.

W obszarze tekstu napis "Sw empty" oznacza, że dla tego wpisu nic nie zdefiniowano.

2. Użyj prawego pokrętła, aby zmieniać numer Przebiegu, który chcesz zmieniać. W prawym dolnym rogu wyświetlacza będzie pokazywany numer Przebiegu. DT400 pozwoli na zdefiniowane do 32 

Przebiegów, więc NIE UŻYWAJ numerów Przebiegów spoza zakresu 01-32.

3. Użyj lewego pokrętła, aby zmieniać numer wpisu dla wybranego Przebiegu, których chcesz zmienić. W lewym dolnym rogu wyświetlacza będzie pokazywany numer wpisu.
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Na wyświetlaczu jest pokazane, że wpis 01 dla Przebiegu 11 jest pusty.

4. Po naciśnięciu przycisku ENTER napis 'SW' w obszarze tekstu zacznie migać. Użyj pokręteł, aby ustawić adres rozjazdu, który chcesz dodać do Przebiegu. Użyj lewego pokrętła, aby 

zmienić setki adresu, a prawego pokrętła, aby zmieniać dziesiątki i jednostki adresu. Po zmienia adresu rozjazdu cały tekst w obszarze tekstu zacznie mrugać. Podczas zmiany adresu rozjazdu 

klawisze numerycznie nie są aktywne.

5. Po ustawieniu adresu rozjazdu na ekranie naciśnij przycisk OPTNt aby ustawić rozjazd w bok 't' lub przycisk CLOCc aby ustawić rozjazd na wprost 'c'.

Na wyświetlaczu widać, że wpis 01 Przebiegu 11 jest ustawiony na rozjazd 005 ustawiony na wprost. W tym przypadku rozjazd o adresie 005 jest rozjazdem GŁÓWNYM dla tego Przebiegu, ponieważ 

jest wpisany do wpisu numer 01.

6. Jeżeli nie chcesz zmieniać Przebiegu i wskazanego wpisu, po prostu naciśnij przycisk BACK lub przy pomocy pokrętła wyjdź z wprowadzania adresu i pozycji rozjazdu i powróć do wyboru 

innego wpisu Przebiegu (krok 2 powyżej).

7. Po zakończeniu wybierania adresu rozjazdu naciśnij przycisk ENTER aby zapamiętać wybrany adres w wybranym wpisie Przebiegu.

8. Dalej wprowadzaj kolejne rozjazdy do Przebiegu aż ukończysz definiowanie całego Przebiegu. Przełączaj się pomiędzy wprowadzaniem adresu rozjazdu a wyborem numeru wpisu i Przebiegu 

używając naciskania pokręteł lub przycisku BACK .

9. Po zakończeniu definiowania Przebiegów naciśnij przycisk EXIT aby wyjść z trybu Edycji Przebiegów i powrócić do trybu Fn.

10. Aby uruchomić Przebieg, który zdefiniowałeś, po prostu naciśnij przycisk SWCH , wprowadź adres GŁÓWNEGO rozjazdu Przebiegu lub wybierz go za pomocą pokręteł oraz naciśnij 

przycisk OPTNt lub CLOCc . Jeżeli wybrałeś adres rozjazdu i położenie zgodnie z tym, co jest zapamiętane w Przebiegu jako GŁÓWNY rozjazd, Przebieg zostanie uruchomiony. 

Jeżeli wybrałeś zgodny adres rozjazdu, ale przeciwne położenie, wybrany rozjazd zostanie przełożony, ale Przebieg nie zostanie uruchomiony.

SuperChief: Rozdziały 20-21
Przetłumaczył: Piotr Maciejewski

20. Przycisk FIND i Transponding firmy Digitrax

Na makietach z zainstalowanymi transponderami-nadajnikami w lokomotywach i transporderami-odbiornikami na makiecie, przycisk FIND umożliwia znalezienie, w którym obszarze znajduje się 

lokomotywa.

Aby użyć przycisk FIND:

1. Na makiecie muszą być zainstalowane i skonfigurowane transpondery-odbiorniki (BDL16 lub RX4s).

2. Lokomotywy (lub inne poruszające po torach pojazdy), które chcesz śledzić, muszą mieć zainstalowane transpondery-nadajniki. Mogą to być dekodery wyposażone w transpondery lub oddzielne 

transpondery.

3. Wybierz adres transpondera, którego chcesz śledzić, na twoim aktywnym DT400 (na tym, na którym mruga ikonka dymu). Przycisk FIND może być aktywny tylko dla jednego adresu na raz.
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4. Naciśnij przycisk FIND , na wyświetlaczu zobaczysz obraz podobny do poniższego:

Na wyświetlaczu widzimy, że adres 03 został wybrany dla lewego pokrętła. System nie mógł znaleźć adresu 03, więc po '<Zn' nic nie jest napisane. Lokomotywa lub inny pojazd o adresie 03 nie jest 

obecna na makiecie lub nie ma transpondera lub jest umieszczona w obszarze, gdzie nie ma transpondera-odbiornika.

Na wyświetlaczu widzimy, że adres 1652 został wybrany dla prawego pokrętła. System znalazł adres 1652 w obszarze 0010. Kiedy adres 1652 przesunie się do innego obszaru, na wyświetlaczu 

automatycznie pojawi się jego numer.

5. Śledzenie będzie widoczne na wyświetlaczu dopóki nie klawisz FIND nie zostanie ponownie naciśnięty.

21. Procedura wyłączania i włączania

Niektórzy użytkownicy wolą zwolnić ("dispatch") wszystkie aktywne adresy w swoim systemie przed jego wyłączeniem. To może uchronić przed niespodziewanymi zjawiskami przy ponownym 

włączeniu makiety. Ta procedura jest dokładnie opisana w rozdziale 14.1.

1. Odłącz prąd od torów: Naciśnij przycisk PWR a następnie przycisk N- , wskaźniki zasilania i statusu zasilania torów zgasną.

2. Przełącz przełącznik MODE na pozycję SLEEP

3. Odłącz zasilanie od zasilacza centralki

Zasilanie centralki może pozostać włączone. W trybie uśpienia SLEEP centralka zużywa minimalną ilość prądu. W tym stanie centralka dostarcza tylko zasilanie do manipulatorów podłączonych do 

sieci LocoNet.

SuperChief: Rozdziały 22-23
Przetłumaczył: Piotr Maciejewski

22 Odbiorniki na podczerwień i na radio UR90 i UR91.

Aby używać DT400 jako manipulator na podczerwień, musisz zainstalować jeden lub więcej odbiorników podczerwieni podłączonych do Loconet. Aby używać DT400 jako manipulatora na radio musisz 

zainstalować przynajmniej jeden nadajnik radiowy podłączony do Loconet. Dobrą praktyką jest zainstalować także kilka normalnych kontaktów z LocoNet na około makiety, aby normalnie chodzić z 

manipulatorem przewodowym. Takie manipulatory podłączone kablem do LocoNet są także używane do wybierania lokomotywy, ustawianiem i zarządzaniem jazdy wielokrotnej, programowaniem 

dekoderów. Także, gdy bezprzewodowe manipulatory tracą kontrolę nad lokomotywą lub bateria w manipulatorze skończy się, operator może podłączyć manipulator kablem do kontaktu aby 

ponownie móc sterować makietą.

22.1 Zasilanie odbiorników UR90 i UR91

Dla zapewnienia najlepszej pracy panele UR90, UR91 i UP powinny być zasilane z oddzielnego zasilacza 12V DC takiego jak np: Digitrax PS12. Możesz zasilić do 5 paneli UP i UR za pomocą jednego 

zasilacza 12-15V DC. Panel UR91 absolutnie musi być zasilany poprzez zasilacz 12V DC. Panele UR91 i UP mogą być zasilane z torów. Jeżeli zasilasz panel z torów, to pamiętaj, że może to mieć wpływ 

na ilość uruchomionych jednocześnie lokomotyw, ponieważ część energii będzie zużyta na zasilanie paneli. Rekomendujemy podłączenie paneli UP i UR jak na poniższym rysunku.
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22.1.2 UR90/UR91 podłączenie sygnalizacji zasilania torów

Uwaga: Podłączenie sygnalizacji zasilania torów jest opcjonalne.

Sygnalizacja zasilania torów jest realizowana poprzez dwukolorową diodę LED, która pokazuje stan zasilania torów, do których panel jest podłączony.

1. Połącz za pomocą przewodu 18-26AWG wyjście z tyłu panelu z jedną z szyn toru.

2. Połącz za pomocą przewodu 18-26AWG drugie wyjście z tyłu panelu z druga z szyn toru.

3. Jeżeli podłącza więcej niż jeden panel UR lub UP, pamiętaj o podłączeniu tych samych wyjść z tymi samymi torami szyn. To jest rekomendowane, ale nie jest wymagane.

Podczas pracy makiety, sygnalizacja zasilania torów będzie się świeciła, kiedy tory są pod napięciem. Dioda będzie się świeciła na czerwono lub zielono jeżeli sterujesz analogowymi lokomotywami. 

Jeżeli sterujesz cyfrowe lokomotywy dioda będzie świeciła się na pomarańczowo. Zmiany barwy diody są bardzo dobrym narzędziem diagnostycznym.

22.2 Podstawowa instalacja UR90 i UR91

Podczas instalacji odbiorników na podczerwień lub radiowych powinieneś móc widzieć lub/i słyszeć swoją centralkę, aby się upewniać, że otrzymuje ona rozkazy poprzez panele UR. Poniższa 

instalacja pozwoli ci znaleźć najlepsze miejsce do instalacji paneli UR90 i UR91 na makiecie, aby otrzymywały one w optymalny sposób sygnał podczerwony lub radiowy. Musisz mieć możliwość 

odczytania, czy system otrzymuje sygnał czy nie. System Digitrax daje kilka możliwości odczytania takiej informacji. Powinieneś wybrać najwłaściwszy sposób w zależności od posiadanej makiety. Na 

przykład: dla małych makiet najwygodniej może być bezpośrednia obserwacja centralki. Ale przy dużych makietach lepiej będzie ustawić centralkę tak, aby wydawała dźwięki kiedy otrzymuje 

rozkazd (punkt 4 poniżej).

1. Na centralce DCS100 czerwona dioda NET miga, gdy centralka otrzymuje poprawny rozkaz LocoNet.

2. Przy ustawionym adresie 00 na manipularze i prędkości 99%, na centralce DCS100 lu DB15 dioda TRACK STATUS zmienia kolor z czerwonej na zieloną (lub odwrotnie) w momencie zmiany kierunku 

jazdy. Możesz wykonywać ten test bez posiadania lokomotywy analogowej. Jeżeli posiadasz taką lokomotywę, to powinieneś ją usunąć z makiety, aby wyeliminować kolejne miejsce, które może 

powodować problemy. Jeżeli nie widzisz swojej centralki z każdego miejsca zobacz kolejny punkt, aby dowiedzieć się jak obserwować powyższy efekt także z takich miejsc.

3. Użycie LT1 jako lokalnego wskaźnika torowego. Patrz zdjęcie poniżej.

a. Połącz czarny i niebieski przewód.

b. Połącz zółty i biały przewód.

c. Połącz przewód czary/niebieski do jednej szyny, a żółto/biały do drugiej.

d. Dwie zewnętrzne diody LT1 będą się świecić
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e. Przy użyciu manipulatora zmień kierunek lokomotywy na adresie 00 przy 99% prędkości. Jedna z dwóch diod na LT1 będzie jaśniejsza.

f. Zmień kierunek ponownie, druga dioda będzie jaśniejsza.

W ten sposób będziesz mógł obserwować, czy centralka otrzymuje komendy z bezprzewodowego manipulatora.

To narzędzie możesz wziąść ze sobą i umożliwi ci poruszanie się na około makiety. Za pomocą niego będziesz mógł w każdym miejscu sprawdzić, czy centralka otrzymuje informacje z twojego 

bezprzewodowego manipulatora bez konieczności patrzenia na centralkę.

Możesz także w ten samo sposób użyć dwukolorowych diod z opornikiem 500 lub 1k ohm połączonym szeregowo, podłączonymi do dwóch szyn toru.

4. Możesz także przełączyć przełącznik OpSw #41 w centralce, aby generowała krótkie diagnostyczne dźwięki za każdym razem, jak otrzyma poprawny rozkaz poprzez sieć LocoNet. Zobacz w 

instrukcji do DB150 lub DCS100 jak zmienić ten przełącznik. Nie ma to żadnego skutku ubocznego oprócz dawania diagnostycznego krótkiego dźwięku. Po zakończeniu instalowania paneli UR90 lub 

UR91 należy przełącznik OpSw #41 przełączyć z powrotem, aby wyłączyć dźwięk.

22.3 Instalacja odbiornika na podczerwień UR90

Wielu modelarzy po prostu podłącza jeden lub więcej paneli UR90 na około makiety a potem zaczyna eksperymentowanie, gdzie doinstalować dodatkowe panele, aby odbiór sygnału podczerwonego 

był lepszy. Poniższa instrukcja jest bardzie zorganizowana i pomoże zainstalować ci mniej paneli UR90, aby uzyskać odpowiednie pokrycie i zaoszczędzić trochę pieniędzy.

Ponieważ łączność na podczerwień jest oparta na liniach świetlnych panele UR90 muszą być umieszczone w ten sposób, aby sygnał podczerwony wysyłany z manipulatora był "widziany" przez UR90. 

Odbicia od ścian i sufitu pomoże w odbiorze sygnału podczerwonego, ale umieszczenie więcej niż jednego odbiornika może być wymagane, aby pokryć całą twoją makietę.

1. Zdecyduj, jak będziesz obserwował, czy centralka otrzymuje komendy z manipulatora bezprzewodowego. Patrz rozdział 22.2 powyżej.

2. Usuń wszystkie lokomotywy z makiety i odłącz zasilanie od systemu.

3. Podłącz panel UR90 do sieci Loconet najbliżej miejsca, gdzie myślisz, że instalacja będzie najlepsza. Pamiętaj, że światło podczerwone rozchodzi się po liniach prostych.

4. Podłącz zasilanie do panela UR90 zgodnie z rozdziałem 22.1 powyżej.

5. Podłącz zasilanie do makiety i torów.

6. Włóż 9V baterię do twojego manipulatora DT400 i podłącz go do Loconet. DT400 automatycznie wykryje obecność UR90 i pozwoli na połączenie podczerwone w momencie odłączenia od sieci 

Loconet.

7. Będąc podłączonym do sieci Loconet ustaw adres 00 i prędkość 99% na manipulatorze. (Ponieważ nie ma żadnych lokomotyw na makiecie, nic nie powinno jeździć. Będziemy używać tej metody do 

wykrycia najlepszego miejsca dla panela UR90.)

8. Zmień kierunek jazdy dla adresu 00 poprzez naciśnięcie przycisku Reverse lub podwójnego naciśnięcia pokrętła związanego z tym adresem. Zaobserwuj, czy rozkaz został odebrany przez centralkę 

obserwując kolor diody TRACK STATUS na centralce lub za pomocą innej metody wybranej w rozdziale 22.2.

9. Odłącz DT400 od Loconet. Poruszaj się naokoło makiety zatrzymując się w kilku miejscach i testując system. W każdym miejscu zmień kierunek jazdy dla adresu 00 i obserwuj, czy centralka 

otrzymała rozkaz. Powoli obracaj się w każdym miejscu, aby przetestować połączenie z różnych kierunków. Poruszając się naokoło makiety znajdź miejsca, gdzie występują dziury w łączności z 

centralką.

10. Po zlokalizowaniu dziur w łączności zmień miejsca panela UR90 dopóki nie uzyskasz dobrej łączności z centralką w każdym miejscu na około makiety.

11. Po znalezieniu najlepszego miejsca na panel UR90 możesz przymocować go na stałe.

22.4 Instalacja odbiornika radiowego UR91

Poniższa instrukcja umożliwi ci znalezienie najlepszego miejsca na instalacje panelu UR91.

1. Zdecyduj, jak będziesz obserwował, czy centralka otrzymuje komendy z manipulatora bezprzewodowego. Patrz rozdział 22.2 powyżej.

2. Usuń wszystkie lokomotywy z makiety i odłącz zasilanie od systemu.

3. Delikatnie wyprostuj dwie małe giętkie antenki wystające z UR91, aby były skierowane do góry. Następnie odchyl o jakieś 20 stopnie od siebie. Postaraj się nie zginać zielonych anten zbyt często, 

ponieważ może to spowodować ich zniszczenie. Nie pozwól aby anteny UR91 dotykały gołych elementów ani okablowania makiety. Najlepiej trzymać inne przewody w odległości co najmniej 1-2 stóp 

(3-5 cm) od anten.

4. Podłącz zasilacz PS12 12V DC do gniazdka z tyłu panela UR91. Zobacz rozdział 22.1 powyżej aby znaleźć więcej informacji.

5. Podłącz UR91 do LocoNet niedaleko miejsca gdzie planujesz zainstalować panel. Sugerujemy aby zacząć od centralnego miejsce, które prawdopodobnie dostarczy najlepszego pokrycia sygnałem 

obszaru.

6. Podłącz makietę do zasilania i tory.

7. Zielona dioda na panelu UR91 zaświeci się, kiedy UR91 przeprowadzi wewnętrzne testy i będzie gotowy do przyjmowania sygnału radiowego.

8. Podłącz 9V baterię do DT400R i podłącz manipulator do LocoNet.

9. Będąc podłączonym do sieci Loconet ustaw adres 00 i prędkość 99% na manipulatorze. (Ponieważ nie ma żadnych lokomotyw na makiecie, nic nie powinno jeździć. Będziemy używać tej metody do 

wykrycia najlepszego miejsca dla panela UR91.)

10. Zmień kierunek jazdy dla adresu 00 poprzez naciśnięcie przycisku Reverse lub podwójnego naciśnięcia pokrętła związanego z tym adresem. Zaobserwuj, czy rozkaz został odebrany przez 

centralkę obserwując kolor diody TRACK STATUS na centralce lub za pomocą innej metody wybranej w rozdziale 22.2.

11. Odłącz DT400R od Loconet. Poruszaj się naokoło makiety zatrzymując się w kilku miejscach i testując system. W każdym miejscu zmień kierunek jazdy dla adresu 00 i obserwuj, czy centralka 

otrzymała rozkaz. Powoli obracaj się w każdym miejscu, aby przetestować połączenie z różnych kierunków. Poruszając się naokoło makiety znajdź miejsca, gdzie występują dziury w łączności z 

centralką.

12. Po zlokalizowaniu dziur w łączności zmień miejsca panela UR90 dopóki nie uzyskasz dobrej łączności z centralką w każdym miejscu na około makiety.

13. Po znalezieniu najlepszego miejsca na panel UR91 możesz przymocować go na stałe.

Zielona dioda RADIO na panelu UR91 miga w momencie, gdy panel otrzymuje wiadomość od DT400R. Oznacza to, że połączenie radiowe działa poprawnie.

Podpowiedź: Jeżeli zielona dioda RADIO miga, a nie ma odpowiedzi z centralki lub lokomotywy prawdopodobnie zostało zamienione przewody przy zakładaniu wtyczki na kablu. Powinieneś 

przetestować wszystkie kable za pomocą swojego LT1 aby znaleźć problem. Aby naprawić wtyczkę najlepiej jest uciąć źle zamontowaną wtyczkę i ponownie zacisnąć nową wtyczkę na kablu 
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poprawnie prowadząc przewody. Możesz także naprawić problem poprzez zdjęcie izolacji na kablu LocoNet i połączeniu dwóch środkowych przewodów (czerwonego i zielonego). Upewnij się, że 

połączone kable ciągną się przez kabel tak jak poprzednio.

22.4.1 Rozwiązywanie problemów związanych z łącznością radiową

Większość makiet nie ma problemów z łącznością radiową. Jednak jeżeli występują problemy, przedstawiamy listę sugestii, które mogą poprawić odbiór sygnału.

1. Przewody elektryczne, elementy metalowe lub inne elementy mogą spowodować pogorszenie odbioru sygnału radiowego na około makiety. Jest to najczęściej spowodowane wielokrotnymi 

odbiciami i tworzeniem się echa fal radiowych. Przesunięcie DT400R o 6 do 12 cali (15 do 30 cm) w dowolnym kierunku lub zmiana orientacji samego DT400R przeważnie powoduje polepszenie 

odbioru. Innym rozwiązaniem jest zmiana miejsca umieszczenia UR91. Czasami bardziej centralne umieszczenie UR91 jest lepsze, czasami przesunięcie UR91 w całkiem inne miejsce polepsza 

sytuację. Ponieważ każda makieta jest inna próbowanie rożnych miejsc przed znalezieniem właściwego jest dobrą praktyką.

2. Zmień położenia anten UR91 z rekomendowanej litery "V" do ułożenia pionowego. Takie ułożenie daje lepsze rezultaty odbioru polaryzacji pionowej w niektórych budynkach o metalowej podłodze 

i dachu. Wymiana anten UR91 _nie_ prowadzi do zwiększenie zasięgu!

3. Jeżeli zmiana położenia ani anten UR91 nie powoduje zniknięcia dziur w łączności ani problemów z zasięgiem, należy rozważyć dodanie drugiego panelu UR91 zainstalowanego w dużej odległości 

od pierwszego UR91. Gdy używasz więcej niż jednego UR91 na makiecie, będą one automatycznie współpracowały ze sobą poprzez LocoNet.

4. Zauważ, że DT400R i UR91 współdzielą częstotliwości z innymi urządzeniami radiowymi i mogą czasami występować interferencje. Jeżeli takie interferencje występują rozważ używanie DT400R 

podłączonej przewodem do czasu rozwiązania problemów. Możesz wyłączyć sygnał radiowy w DT400R poprzez modyfikację wartości w zmiennej Op #2. Patrz rozdział 25.2 aby dowiedzieć się więcej 

jak zmienić to ustawienie.

23 Bezprzewodowe używanie DT400R

Wszystkie DT400 są "gotowe do łączności na podczerwień". Oznacza to, że wszystkie DT400 są wyposażone w diodę podczerwoną, która może wysyłać sygnał na podczerwień. Aby używać łączności na 

podczerwień musisz tylko zainstalować jeden lub więcej odbiorników podczerwieni na makiecie.

DT400R jest wyposażone w łączność radiową. Aby używać DT400R z połączeniem radiowym musisz wyposażyć swoją makietę w odbiornik radiowy.

Aby używać DT400/R w sposób bezprzewodowy musisz podłączyć baterię 9V. Używanie DT400/R bezprzewodowo jest proste:

1. Dla używania łączności na podczerwień podłącz przynajmniej jeden odbiornik podczerwieni (UR90 lub UR91) do Loconet. Ponieważ łączność na podczerwień biegnie po liniach prostych więcej niż 

jeden odbiornik może być potrzebny aby manipulator poprawnie działał na twojej powierzchni.

2. Dla używania łączności radiowej podłącz przynajmniej jeden odbiornik radiowy UR91 do LocoNet. Dla większości makiet wystarczy tylko jeden odbiornik UR91.

3. Zainstaluj baterię 9V w swoim DR400/R. Zobacz w rozdziale 24 jak zainstalować baterię.

4. Podłącz manipulator DT400/R do LocoNet aby mógł zweryfikować, że przynajmniej jeden odbiornik podczerwieni lub/i radia jest podłączony do sieci. Manipulator wyświetli na wyświetlaczu lub rA 

lub Ir (w zależności czy znalazł odbiornik podczerwieni czy radiowy) z numerem LocoNet ID. Na poniższym przykładzie widać, że DT400/R wykrył odbiornik radiowy i aktualny numer Loconet ID wynosi 

01. Ten manipulator ma przydzielone adresy lokomotyw 03 i 1280.

5. Manipulator DT400/R będzie używał LocoNet ID otrzymany z LocoNet podczas podłączenia, gdy zostanie odłączony od LocoNet i zacznie wykorzystywać łączność na podczerwień lub radiową. Pod 

odłączeniu od LocoNet zostanie włączony wskaźnik łączności bezprzewodowej na wyświetlaczu i na kilka sekund pojawi się informacja o rodzaju łączności i LocoNet ID.

6. Po naciśnięciu pokręteł lub pokręceniu nimi DT400 wyświetli na wyświetlaczu standardowy ekran wskazujący pracę w trybie funkcji Fn.

Jeżeli bezprzewodowy manipulator DT400/R wykryje brak aktywności użytkownika przez 3 minuty, przejdzie w tryb oszczędzania energii i na wyświetlaczu pojawi się 'r-PS':

Na wyświetlaczu może się co 60 sekund pojawiać na chwilę normalny ekran trybu funkcji Fn. Pojawia się on w momencie, gdy manipulator testuje, czy ciągle jest podłączony do centralki. To 

zapobiega automatycznemu zwalnianiu lokomotyw z powrotem do systemu, co mogłoby pozwolić innym użytkownikom przejęcie ich do swoich manipulatorów.

Naciśnij i przytrzymaj przycisk PWR aby wybudzić manipulator z trybu oszczędzania energii. Naciśniecie dowolnego przycisku lub poruszenie pokrętłami także spowoduje wyjście z trybu oszczędzania 

energii i powrót do normalnej pracy w trybie Fn.

Uwaga związana z Szybkim Zegarem: Podczas przechodzenie w tryb oszczędzania energii Szybki Zegar w manipulatorze będzie się rozsynchronizował z zegarem w centralce. Po ponownym 

podłączeniu do sieci Loconet Szybki Zegar zostanie ponownie zsynchronizowany z zegarem w centralce.

23.1 Zmiana LocoNet ID

W momencie podłączenia do sieci LocoNet, DT400/R loguje się do odbiorników na podczerwień i radiowych wykorzystując LocoNet ID. Domyślnie LocoNet ID wynosi 0. Może występować potrzeba 

zmiany LocoNet ID w sytuacji, gdy kilka klubów operuje w niedużej odległości koło siebie (np: na pokazach), aby komendy wysyłane przez jeden klub nie kolidowały z komendami wysyłanymi przez 

drugi klub.
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Aby zmienić LocoNet ID należy:

1. Odłączyć DT400/R od sieci LocoNet dla którego chcesz zmienić LocoNet ID.

2. Nacisnąć i trzymać przycisk EDIT na DT400/R i jednocześnie podłączyć manipulator z powrotem do LocoNet. Po czym można puścić przycisk EDIT.

3. Na wyświetlaczu DT400/R zostanie wyświetlone E1 w polu trybu manipulatora oraz aktualny numer LocoNet ID: "Ir: 0n" lub "rA: 0n", gdzie n oznacza numer LocoNet ID. Przy użyciu prawego 

pokrętła można zmienić numer LocoNet ID. Można wybrać dowolną liczbę z zakresu od 0 do 7.

na wyświetlaczu widać, że DT400 znalazł odbiornik podczerwieni z aktualnym LocoNet ID = 03. DT400 jest gotowe do zmiany LocoNet ID.

4. Aby zapamiętać nowy numer LocoNet ID należy nacisnąć przycisk ENTER 

5. DT400 za pomocą którego została wykonana zmiana LocoNet ID automatycznie połączyć się przy pomocy nowej wartości LocoNet ID.

6. Odłącz i ponownie podłącz wszystkie pozostałe manipulatory DT radiowe i na podczerwień, aby połączyły się wykorzystując nowy numer LocoNet ID.

Jeżeli dołączysz nowy panel UR90 lub UR91 do systemu po zmianie LocoNet ID na wartość inną niż 0, musisz przeprowadzić ponownie resynchronizację LocoNet ID zgodnie z powyższą procedurą. 

Jeżeli działasz na obszarze, gdzie są używane różne systemy LocoNet w niedalekiej odległości, najpierw ustalcie unikalne numery LocoNet ID przed włączeniem swoich systemów.

23.2 Operacje w trybie bezprzewodowym

Wybór lokomotywy

Podczas używania manipulatorów w trybie bezprzewodowym transmitują one sygnał tylko w jednym kierunku: od manipulatora do odbiornika. Manipulator DT400/R musi być podłączony do sieci 

LocoNet aby wybrać adres lokomotywy. Po wybraniu adresu lokomotywy dla manipulatora można go odłączyć od sieci LocoNet i sterować lokomotywą wykorzystując łączność na podczerwień lub 

radiową. Manipulator będzie automatycznie wykorzystywał łączność na podczerwień lub radiową przy wszystkich operacjach: ustawianie prędkości, kierunku, funkcji, programowania oraz sterowania 

rozjazdami.

Digitrax używa bezpiecznej metody lokomotywy, która wymaga podłączenia manipulatora do sieci Loconet. To jest ważna cecha związana z bezpieczeństwem. Digitrax nie pozwala na 

jednokierunkową zmianę adresu lokomotywy, aby uniemożliwić kilku operatorom wybranie tej samej lokomotywy i jej sterowanie w tym samym czasie. Sterowanie jedną lokomotywą przez kilku 

operatorów może spowodować poważne problemy i może być odczuwane jako brak kontroli nad lokomotywą przez operatora.

Zwolnienie lokomotywy

W bezprzewodowym manipulatorze dostępne są dwie opcje. Opcje są ustawiane poprzez zmienną Op #3 manipulatora - patrz rozdział 25.2.2.

Manipulator bezprzewodowy nie może zwalniać lokomotyw: Po naciśnięciu przycisku LOCO , gdy manipulator działa bezprzewodowo, wybrany adres nie jest zwalniany dopóki 

manipulator nie zostanie podłączony do sieci LocoNet. To jest ustawienie domyślne.

Bezprzewodowy manipulator może zwalniać lokomotywę: Po naciśnięciu przycisku LOCO , gdy manipulator działa bezprzewodowo, wybrany adres jest zwalniany natychmiast i 

manipulator staje się nieaktywny. Aby pobrać inny adres lokomotywy manipulator DT400/R musi zostać podłączony do sieci LocoNet.

Jazda wielokrotna

Lokomotywy w jeździe wielokrotnej muszą być łączone i rozłączane gdy manipulator DT400/R jest podłączony do sieci LocoNet. Operacje te są zablokowane, gdy manipulator działa bezprzewodowo. 

Po połączeniu lokomotyw w jazdę wielokrotną, mogą one być normalnie sterowane manipulatorem działającym bezprzewodowo.

Programowanie

Tryb programowania na makiecie Ops (PoM) jest jedynym trybem dostępnym gdy manipulator pracuje bezprzewodowo. Po naciśnięciu przycisku PROG manipulator od razu przejdzie do 

trybu programowania na makiecie Po. Manipulator DT400R musi być podłączony do sieci LocoNet aby można było korzystać z programowania w trybie bezpośrednim i innych trybów programowania.

Sterowanie rozjazdami

Manipulator DT400/R może sterować rozjazdami gdy pracuje bezprzewodowo. Można normalnie zmieniać rozjazdy i uruchamiać Przebiegi przy użyciu przycisków OPTNt i CLOCc.

Szybki zegar

Podczas, gdy manipulator działa bezprzewodowo, będzie się on starał pokazywać Szybki Zegar na podstawie ostatnich danych otrzymanych przy ostatnim podłączeniu do sieci LocoNet. Jeżeli 

parametry Szybkiego Zegara zostaną zmienione przy pomocy innego manipulatora, manipulator DT400/R nie będzie widział zmian do czasu podłączenia go do sieci LocoNet. W tym momencie 

pokazywany czas zostanie zaktualizowany.

23.2.1 Blokada manipulator
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Podczas używania manipulatora DT400/R bezprzewodowo występują momenty, gdy chcesz zablokować go, aby przypadkowo nie wysłać rozkazów do centralki. Na przykład, twój pociąg czeka na 

przejazd innego pociągu. Wkładasz manipulator do kieszeni i chcesz iść odpocząć. Zablokowanie manipulatora zablokuje przypadkowe ruszenie twojego pociągu.

Aby zablokować manipulator DT400

1. Naciśnij jednocześnie przycisk Y+ oraz N- . Podczas blokowania manipulatora upewnij się, że oba klawisze naciśniesz W TYM SAMYM MOMENCIE, aby nie wysłać zmiany 

prędkości do aktualnie wybranej lokomotywy.

2. Na wyświetlaczu pojawi się napis 'Lock=+&-" i żadne przyciski nie będą działały dopóki manipulator nie zostanie odblokowany.

Aby odblokować manipulator

1. Naciśnij jednocześnie przyciski Y+ oraz N- . To przywróci manipulator do normalnego stanu.

2. Podłączenie manipulator do sieci LocoNet także spowoduje jego odblokowanie.

SuperChief: Rozdział 24

Przetłumaczył: Piotr Maciejewski

24 Bateria DT400

24.1 Instalacja baterii

Dla działania manipulatora podłączonego przewodowo do sieci LocoNet bateria nie jest potrzebna. Jeżeli chcesz używać manipulatora bezprzewodowo musisz włożyć 9V baterię. Po włożeniu baterii, 

manipulator pokaże napięcie baterii. Po podłączeniu do sieci LocoNet DT400 zacznie pracować jako manipulator na podczerwień, a DT400R jako manipulator radiowy.

Po odłączeniu od systemu zalecamy wyjęcie baterii z manipulatora, aby oszczędzić życie baterii.

Bateria może być przechowywana w manipulatorze poprzez jej usunięcie i włożenie z odwróconą polaryzacją. Zobacz zdjęcie poniżej.

24.2 Wskazanie niskiego stanu baterii

Podczas pracy bezprzewodowej manipulator DT400/R automatycznie sprawdza stan baterii za każdym razem, jak jest wkładana oraz przy podłączaniu i odłączaniu od sieci LocoNet. Wartość napięcia 

baterii lub sieci LocoNet jest wyświetlana na wyświetlaczy krótko po podłączeniu i odłączeniu od sieci LocoNet.

Po podłączeniu manipulatora do sieci Loconet wyświetlane jest napięcie dostarczane przez sieć LocoNet. Jest to wartość pomiędzy 9 a 15 voltów.

Po włożeniu baterii lub odłączeniu manipulatora od LocoNet, na wyświetlaczu pojawi się napięcie baterii. Jeżeli napięcie spadnie poniżej 6.2V powinieneś rozważyć wymianę baterii na nową. DT400R 

będzie działać przez dłuższy czas w zależności od typu użytej baterii. 9V alkaliczne baterie prawie są wyczerpane przy 6.8V, ale dla baterii NiCad 7.2V oznacza jeszcze długi czas działania. Należy 

doświadczalnie zbadać jak długo będzie działać manipulator DT400/R na twoich bateriach.
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24.3 Wymiana baterii

Kiedy bateria nie dostarcza wystarczającej ilości energii, aby manipulator poprawnie pracował bezprzewodowo, wyświetlacz zgaśnie. Kiedy to się stanie podłącz manipulator do sieci Loconet i 

dokończ swoją pracę. Wybrana lokomotywa będzie dalej jechać na makiecie, dopóki nie podłączysz manipulatora do sieci LocoNet i jej nie zatrzymasz. Wybrana lokomotywa nie zostanie "utracona" 

w momencie wyczerpania się baterii. Zainstaluj nową baterię i odłącz manipulator od sieci LocoNet, aby powrócić do pracy bezprzewodowej.

SuperChief: Rozdział 25

Przetłumaczył: Piotr Maciejewski

25 Dostosowywanie swojego DT400

Możesz ustawić wiele opcji w swoim DT400, aby dostosować go do swoich potrzeb.

Możesz wybrać balistyczne lub normalne sterowanie, czy Szybki Zegar domyślnie jest wyświetlany, czy klawisze i pokrętła klikają gdy się ich używa, jak manipulator operuje z nowymi dekoderami, 

jak działa łączność bezprzewodowa, jasność podświetlenia wyświetlacza, czy zegar jest 12 czy 24 godzinny, wielkość stosu lokomotyw, ID# manipulatora i którą częstotliwość radiową manipulator 

używa.

Aby wprowadzić te zmiany przejrzyj dalsze tablice, aby określić, która opcję należy zmienić: Option#1, Option#2, Option#3, Option#4, Option#F czy Option#6.

Aby zmienić ustawienia Opcji DT400

1. Przejrzyj poniższe tablice aby określić jakie wartości chcesz zmienić w kolejnych z 6 dostępnych opcji.

2. Naciśnij przycisk OPTNt , na wyświetlaczu pojawi się obraz:
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3. Po prawej stronie wyświetlacza jest pokazana aktualna wartość Option#1. Domyślna wartość dla Option#1 jest x01. Zauważ, że podana wartość jest w formacie szesnastkowym. Znak 'x' na 

początku oznacza, że wartość jest w formacie szesnastkowym. W tym przypadku naciskanie przycisków nie spowoduje zmiany wartości na dziesiętne.

4. Użyj pokręteł lewego i prawego aby zmienić ustawienia dla Option#1. Wybierz odpowiednią wartość z tabeli podanej dalej.

5. Naciśnij przycisk ENTER aby zapamiętać wybraną wartość w Option#1 i przejść do Option#2.

6. Pokrętłami ustaw wartość dla Option#2 (dla DT400 domyślnie x23, dla DT400R domyślnie x03) i naciśnij przycisk ENTER aby zapamiętać wartość w Option#2 i przejść do Option#3.

7. Pokrętłami ustaw wartość dla Option#3 (domyślnie x01) i naciśnij przycisk ENTER aby zapamiętać wartość w Option#3 i przejść do Option#4.

8. Nie będziesz musiał zmieniać wartości dla Option#4, Option#F ani Option#6, więc naciśnij przycisk ENTER trzy razy, aby przeskoczyć przez te opcje.

25.1 DT400 Option #1

25.1.1 Balistyczne lub proste sterowanie

Przy sterowaniu balistycznym, czym szybciej zwiększasz lub zmniejszasz prędkość pokrętłami, tym szybciej się one zmieniają. Przy sterowaniu balistycznym włączone jest także powtarzanie 

przycisków - przytrzymanie przycisku Y+ lub N- spowoduje ciągłe zwiększenie lub zmniejszenie wartości bez potrzeby oddzielnego naciskania przycisków dla każdej wartości. 

Domyślnie DT400 jest sprzedawany z włączonym trybem balistycznym.

Przy prostym sterowaniu każdy obrót manipulatora powoduje stałą zmianę. Automatyczne powtarzanie przycisków jest również wyłączone.

25.1.2 Klikanie klawiszy i pokręteł_

DT400 może potwierdzać kliknięciem naciśnięcie każdego przycisku i pokręcenie pokrętłem. Niektórzy użytkownicy lubią ten sposób potwierdzania operacji, inni - nie. Domyślnie DT400 jest 

sprzedawany z włączonym klikaniem.

25.1.3 Lokalny czy Globalny Stop

DT400 może być ustawiony, aby stop działało lokalnie lub globalnie. Domyślnie jest ustawiony lokalny stop.

Przy lokalnym stop, pierwsze naciśnięcie przycisku EMRG STOP spowoduje zatrzymanie aktualnej lokomotywy. Drugie naciśnięcie przycisku EMRG STOP spowoduje zatrzymanie drugiej lokomotywy. 

Aby przywrócić jazdę, musisz użyć pokręteł, aby zwiększyć prędkość lokomotywy powyżej 0.

Przy globalnym stop, naciśnięcie przycisku EMRG STOP spowoduje zatrzymanie wszystkich lokomotyw na makiecie i wskaźnik zasilania torów na centralce DT400 zacznie migać. Aby przywrócić 

działanie makiety naciśnij przycisk PWR a następnie przycisk Y+ aby przywrócić prędkości lokomotyw sprzed zatrzymania.

Option #1 wartość (hex) Sterowanie balistyczne Klikanie klawiszy Localny/Globalny stop

x00 No yes Local

x01 (domyślny) Yes Yes Local

x04 No No Local

x05 Yes No Local

x10 No Yes Global

x11 Yes Yes Global

x14 No No Global

x15 Yes No Global

25.2 DT400 Option #2

25.2.1 Domyślne sterowanie nowymi dekoderami

Każdy dekoder DT400 może zacząć sterować nowym dekoderem. Nowy dekoder to jest taki dekoder, który do tej pory nie był wybrany w danym systemie. Manipulator jest ustawiony tak, że nowy 

dekoder będzie sterowany 128 krokami prędkości. Jeżeli będziesz operował dekoderami, które w większości operują tylko na 28 krokach prędkości, możesz zmienić to ustawieni

25.2.2. Tryb działania bezprzewodowego

Każdy manipulator DT400 może być ustawiony jako manipulator radiowy lub/i manipulator na podczerwień (IR) albo z wyłączoną pracą bezprzewodową, z włączony oszczędzaniem energii lub nie. 

DT400 jest dostarczany w włączoną komunikacją na podczerwień, a DT400R z włączonymi komunikacją radiową i na podczerwień.

Option #2 wartość (hex) Domyślne sterowanie nowymi dekoderami Tryb działania bezprzewodowego
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x00 28 kroków prędkości Radio i IR

x02 14 kroków prędkości Radio i IR

x03 (DT400R) 128 kroków prędkości Radio i IR

x20 28 kroków prędkości tylko IR

x22 14 kroków prędkości tylko IR

x23 (DT400) 128 kroków prędkości tylko IR

x24 28 kroków prędkości, dekoder FX tylko IR

x27 129 kroków prędkości, dekoder FX tylko IR

x28 zablokowane nadpisanie kroków prędkości tylko IR

x40 28 kroków prędkości tylko Radio

x42 14 kroków prędkości tylko Radio

x43 128 kroków prędkości tylko Radio

x44 28 kroków prędkości, dekoder FX tylko Radio

x47 128 kroków prędkości, dekoder FX tylko Radio

x48 zablokowane nadpisanie kroków prędkości tylko Radio

x60 28 kroków prędkości wyłączone IR i Radio

x62 14 kroków prędkości wyłączone IR i Radio

x63 128 kroków prędkości wyłączone IR i Radio

x64 28 kroków prędkości, dekoder FX wyłączone IR i Radio

x67 128 kroków prędkości, dekoder FX wyłączone IR i Radio

x68 zablokowane nadpisanie kroków prędkości wyłączone IR i Radio

x80 28 kroków prędkości wyłączone oszczędzanie energii

x82 14 kroków prędkości wyłączone oszczędzanie energii

x83 128 kroków prędkości wyłączone oszczędzanie energii

x84 28 kroków prędkości, dekoder FX wyłączone oszczędzanie energii

x87 128 kroków prędkości, dekoder FX wyłączone oszczędzanie energii

x88 zablokowane nadpisanie kroków prędkości wyłączone oszczędzanie energii

25.3 DT400 Option #3

25.3.1 Jasność podświetlenia wyświetlacza

Jasność podświetlenia wyświetlacza może być ustawione na: wyłączone, niska, średnia lub wysoka. Jasność podświetlenia ma wpływ na życie baterii: czym jaśniejszy wyświetlacz LCD, tym krótsze 

życie baterii. Uwaga: Podczas pracy bezprzewodowej jasność podświetlenia jest automatycznie zmniejszana o jedno ustawienie, aby zaoszczędzić baterii.

25.3.2 Format Szybkiego Zegara

Szybki Zegar może wyświetlacz godzinę w formacie 12 lub 24 godzinnym.

25.3.3 Głębokość stosu lokomotyw

DT400 może zapamiętać na stosie 4, 8 lub 16 adresów lokomotyw, które zostały wybrane na manipulatorze.

25.3.4 Zwalnianie przy łączności bezprzewodowej

DT300/R jest dostarczany z zablokowaną możliwością zwalniania lokomotyw podczas pracy bezprzewodowej. To zabezpiecza przed przypadkowym dotknięciem przycisku LOCO i wprowadzeniu innego 

adresu podczas pracy bezprzewodowej. DT400 może być ustawiony tak, aby pozwalał zwalniać lokomotywy od manipulatora podczas łączności bezprzewodowej poprzez ustawienie Option #3 zgodnie 

z poniższą tabelą.

Option #2 wartość (hex) Jasność podświetlenia Format zegara Głębokość stosu Zwalnianie lokomotyw

x00 wyłączona 12 godzinny 4 Nie

x01 (domyślny) niska 12 godzinny 4 Nie

x02 średnia 12 godzinny 4 Nie

x03 wysoka 12 godzinny 4 Nie

x04 wyłączona 24 godzinny 4 Nie

x05 niska 24 godzinny 4 Nie

x06 średnia 24 godzinny 4 Nie

x07 wysoka 24 godzinny 4 Nie

x08 wyłączona 12 godzinny 4 Tak

x09 niska 12 godzinny 4 Tak

x0A średnia 12 godzinny 4 Tak

x0B wysoka 12 godzinny 4 Tak

x0C wyłączona 24 godzinny 4 Tak

x0D niska 24 godzinny 4 Tak

x0E średnia 24 godzinny 4 Tak

x0F wysoka 24 godzinny 4 Tak

x10 wyłączona 12 godzinny 8 Nie

x11 niska 12 godzinny 8 Nie

x12 średnia 12 godzinny 8 Nie

x13 wysoka 12 godzinny 8 Nie
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x14 wyłączona 24 godzinny 8 Nie

x15 niska 24 godzinny 8 Nie

x16 średnia 24 godzinny 8 Nie

x17 wysoka 24 godzinny 8 Nie

x18 wyłączona 12 godzinny 8 Tak

x19 niska 12 godzinny 8 Tak

x1A średnia 12 godzinny 8 Tak

x1B wysoka 12 godzinny 8 Tak

x1C wyłączona 24 godzinny 8 Tak

x1D niska 24 godzinny 8 Tak

x1E średnia 24 godzinny 8 Tak

x1F wysoka 24 godzinny 8 Tak

x20 wyłączona 12 godzinny 16 Nie

x21 niska 12 godzinny 16 Nie

x22 średnia 12 godzinny 16 Nie

x23 wysoka 12 godzinny 16 Nie

x24 wyłączona 24 godzinny 16 Nie

x25 niska 24 godzinny 16 Nie

x26 średnia 24 godzinny 16 Nie

x27 wysoka 24 godzinny 16 Nie

x28 wyłączona 12 godzinny 16 Tak

x29 niska 12 godzinny 16 Tak

x2A średnia 12 godzinny 16 Tak

x2B wysoka 12 godzinny 16 Tak

x2C wyłączona 24 godzinny 16 Tak

x2D niska 24 godzinny 16 Tak

x2E średnia 24 godzinny 16 Tak

x2F wysoka 24 godzinny 16 Tak

25.4 DT400 Option #4

Option #4 zawiera ID manipulatora. Każdy manipulator w sieci LocoNet posiada unikalny adres ID potrzebny w zaawansowanych funkcjach sieci. Produkty wykorzystujące te funkcje potrzebują aby 

każdy manipulator posiadał taki unikalny adres. Zalecamy zmianę tego ID tylko w specyficznych sytuacjach, gdy producent produktu kompatybilnego z LocoNet tego wymaga do poprawnego działania. 

Możesz użyć dowolnej liczby z zakresu od x00 do x7f (hex), ale musisz być pewny, że każdy manipulator posiada unikalny numer ID.

25.5 DT400 Option #F

Option #5 zawiera częstotliwość używana przez manipulator w łączności radiowej. Ta opcja jest ustawiona na x0A. To jest dostępne tylko dla informacji, użytkownik nie może zmienić tej opcji.

25.6 DT400 Option #6

Option #6 zawiera typ manipulatora. Wszystkie DT400 mają wpisaną wartość x44. Nie powinieneś zmieniać tej wartości.

SuperChief: Rozdziały 26-27

Przetłumaczył: Piotr Maciejewski

26 Rozwiązywanie problemów z torami i dekoderami

26.1 Czyszczenie torów

Najczęstszym powodem okresowych problemów są problemy z połączeniem z torami i zły odbiór prądu z kół w lokomotywach. Sprawdzaj często torów i jakość odbioru prądu z kół. Strategia cyfrowej 

komunikacji pakietowej DCC przewiduje działanie systemu w nieidealnym środowisku i często skutecznie maskuje problemy z odbiorem prądu o ile nie są one tak duże, że nie jest w ogóle możliwa 

praca w takim środowisku.

26.2 Sztuczka z monetą

Jeżeli twoje tory nie są odpowiednio zasilane przez boostery wtedy sygnał DCC nie może do lokomotywy w ogóle dotrzeć. Weź monetę lub śrubokręt i przejdź się po całej makiecie robiąc co 25 cm 

zwarcie. Centralka DCS100 powinna zapiszczeć i wyłączyć zasilanie, kiedy wykryje zwarcie. Po usunięciu zwarcia booster powinien przywrócić zasilanie. Jeżeli tak się nie będzie działo powinieneś 

dodać dodatkowe podłączenia.

26.3 Tester LT1

Sprawdź wszystkie swoje kable sieci Loconet testerem LT1, aby być pewny, że zostały poprawnie wykonane.

26.4 Dekoder nie odpowiada

Czy lokomotywa stoi na zasilanym torze? Jeżeli wskaźnik zasilania torów na centralce DT400 jest wyłączony lub miga naciśnij przyciski RUN oraz Y+ aby włączyć zasilanie do torów. Jeżeli wskaźnik 

kierunku zasilania na centralkach DT100/DT200 jest pomarańczowy powinieneś nacisnąć przyciski PWR a następnie Y+ aby włączyć zasilanie do torów.

Sprawdź zasilanie torów w kilku miejscach przy użyciu monety zgodnie z rozdziałem 4.4. Jeżeli nie ma zasilania w torach sprawdź przewody zasilające makiety.

Czy możesz wybrać lokomotywę na manipulatorze? Jeżeli nie, to lokomotywa jest używana przez inny manipulator lub jest częścią Jazdy Wielokrotnej (czy widzisz 'cn' na wyświetlaczu, gdy próbujesz 

wybrać ją?)

Czy ustawienia w CV29, rejestrze konfiguracyjnym, odpowiadają ustawieniom w centralce? Jeżeli dekoder wymaga 14 kroków prędkości to przy jeździe za pomocą SuperChief wymagane są 

dodatkowe ustawienia.
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Czy zmieniałeć CV od czasu ostatniej jazdy lokomotywy? Jeżeli tak, to przywróć poprzednie lub domyślnie ustawienia tych CV i spróbuj uruchomić lokomotywę. Jest możliwe ustawienie 

przyspieszenia tak wysoko, że ruszenie lokomotywy może zająć 10 minut.

Czy na twoim manipulatorze jest wyświetlone "slot=max" lub "FF"? Oznacza to, że zostały przekroczone możliwości systemu jeżeli chodzi o obsługę takiej ilości lokomotyw. SuperChief może 

obsługiwać jednocześnie 22 lub 120 adresów. Jeżeli widzisz "slot=max" sprawdź, czy wszystkie nie jeżdżące lokomotywy zostały zwolnione z manipulatorów lub ustaw opcje OpSw44 aby centralka 

obsługiwała 120 adresów.

Czy lokomotywa poruszała się przed tym jak się zatrzymała? Jeżeli dekoder jest bardzo ciepły mógł się sam wyłączyć z powodu wykrycia przegrzania. Pozwól mu ochłodzić się i spróbuj uruchomić 

ponownie. Sprawdź także miejscowe problemy z torami.

Czy widać ślady palenia na dekoderze? Wyślij go do naprawy.

Jeżeli wszystkie pomysły zawiodły przeprogramuj adres dekodera i zresetuj wszystkie CV do wartości domyślnych.

26.5 Awaryjne zatrzymanie

Jeżeli sytuacja na makiecie wymknęła się spod kontroli, naciśnij przycisk STOP na manipulatorze lub przełącz centralkę w tryb SLEEP. Pozwoli ci to odzyskać spokój i będziesz mógł wrócić do 

zawodów.

26.6 Mechaniczne problemy z jazdą pociągu

Zwróć uwagę na mechanizmy jazdy lokomotywy oraz luzy w zestawach kołowych. Jest to szczególnie istotne przy niedrogich lokomotywach. Przy użyciu dekoderów Digitrax oraz odpowiedniego 

zaprogramowania ich można osiągnąć zaskakująco dobrej jakości ruch o ile starannie przystosujesz mechanizm do łagodnego poruszania się.

26.7 "Dziwne" światła lokomotywy

Jeżeli nie możesz kontrolować włączania świateł w twojej lokomotywie przy użyciu manipulatorów DT400 (przy domyślnych 128 krokach prędkości lub 28) sprawdź czy dekoder jest ustawiony dla 28 

kroków prędkości.

Wykonaj to poprzez wpisanie wartości 06 do CV29. Patrz rozdział 15.3 w celu zaprogramowania CV.

Dekodery Digitrax są dostarczane od razu zaprogramowane na 128 kroków prędkości. Możesz zmienić ustawienia dekodera podczas przeprowadzania testów.

W każdym razie, jeżeli nie możesz włączyć i wyłączyć świateł w lokomotywie ustaw CV29 na wartość 06 aby odzyskać możliwość sterowania światłami podczas sterowania za pomocą DT400, który 

domyślnie jest ustawiony na 128 kroków prędkości.

27 Rozwiązywanie problemów z manipulatorem

Zobacz rozdział 26 w celu rozwiązania ogólnych problemów.

27.1 Zgubiłem się

Jeżeli na wyświetlaczu manipulatora DT400 nie pojawia się to, co powinno być na podstawie instrukcji obsługi, naciśnij przycisk EXIT aby powrócić do głównego trybu Fn. Po czym spróbuj 

wykonać operacje jeszcze raz.

27.2 Awaryjne zatrzymanie

Jeżeli sytuacja na makiecie wymknęła się spod kontroli, naciśnij przycisk PWR na manipulatorze a następnie N- lub przełącz centralkę w tryb SLEEP. Pozwoli ci to odzyskać 

spokój. Aby przywrócić zasilanie naciśnij przycisk PWR a następnie Y+ .

27.3 Nic nie dział

Czy podajesz prąd do torów? Czy twój manipulator nic nie robi lub jest zatrzymany i na wyświetlaczy mruga wskaźnik zasilanie torów? Naciśnij przycisk PWR a następnie Y+ . 

Wskaźnik zasilania torów na centralce DT400 powinien świecić się na stałe.

27.4 Nie mogę wybrać lokomotywy na manipulatorze

Czy lokomotywa jest używana na innym manipulatorze? (Czy manipulator pokazuje pytanie "STEAL=Y"?)

Czy lokomotywa jest w jeździe wielokrotnej?

Czy ustawienia CV29 odpowiadają ustawieniom w centralce? Jeżeli dekoder jest ustawiony na 14 kroków prędkości, trzeba to także ustawić w systemie Digitrax.

Czy zmieniałeś ustawienia CV w lokomotywie od czasu, gdy ostatnio jeździłeś lokomotywą? Jeżeli tak, przywróć wartości domyślne i spróbuj uruchomić lokomotywę jeszcze raz. Może ustawiłeś 

przyspieszenie na tak wysoką wartość, że dopiero po 10 minutach lokomotywa zaczyna ruszać się.

__Czy na manipulatorze pokazała się informacja "slot=max"? Oznacza to, że system obsługuje już maksymalną ilość lokomotyw. DCS100 może obsługiwać 22 lub 120 adresów w tym samym momencie. 

Po pokazaniu się tego komunikatu upewnij się, czy wszystkie lokomotywy, które nie jeżdżą, zostały zwolnione z manipulatorów lub zmień OpSw 44 centralki DCS100 aby zwiększyć ilość obsługiwanych 

adresów do 120. Centralka DB150 sprzedawana razem z Empire Builder II oraz Genesis II może obsługiwać tylko 22 adresów.

Czy lokomotywa poruszała się przed tym jak się zatrzymała? Jeżeli dekoder jest bardzo ciepły mógł się sam wyłączyć z powodu wykrycia przegrzania. Pozwól mu ochłodzić się i spróbuj uruchomić 

ponownie. Sprawdź także miejscowe problemy z torami.

Czy widać ślady palenia na dekoderze? Wyślij go do naprawy.

Jeżeli wszystkie pomysły zawiodły przeprogramuj adres dekodera i zresetuj wszystkie CV do wartości domyślnych.
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SuperChief: Rozdział 28

Przetłumaczył: Piotr Maciejewski

28 Ustawienia Opcji DCS100

DCS100 posiada wiele opcji, które umożliwiają dostosowanie jej do twoich potrzeb. Domyślne ustawienia DCS100 są odpowiednia dla większości użytkowników. Domyślne ustawienie dla wszystkich 

opcji to "t". Sugerujemy ustawić OpSw 5 na "c". To nie ma wpływu na działanie, ale spowoduje, że szukanie błędów będzie łatwiejsze.

Wewnętrzna bateria zasilająca CMOS pozwoli zapamiętać ustawienia przez rok lub dłużej przy normalnym użytkowaniu. Gdy poziom napięcia baterii stanie się niski, usłyszysz alarm, który będzie 

oznaczać, że należy zmienić baterię. Baterie można wymienić podczas działania centralki, co pozwoli zachować ustawienia. Zobacz rozdział 5.14 DCS100 na temat baterii. Jeżeli podtrzymanie 

bateryjne nie zadziała, centralka DCS100 uruchomi się ze wszystkimi opcjami ustawionymi w pozycji "t".

Domyślne ustawienie dla wszystkich opcji DCS100 to "t".

Jak zmienić opcje DCS100?

1. Przejrzyj poniższą tabelę, aby wybrać opcje, którą chcesz zmienić.

2. Przełącz przełącznik MODE na panelu centralki DCS100 do pozycji "OP" . Zasilanie przewodów Railsync zostanie wyłączone i wszystkie boostery (łącznie z tym wbudowanym do centralki) 

wyłączą się.

3. Odłącz Loconet od centralki DCS100, którą chcesz przekonfigurować.

4. Podłącz manipulator DT400 bezpośrednio do centralki DCS100 do gniazda A lub B.

5. Naciśnij przycisk SWCH na manipulatorze aby wejśc do trybu rozjazdów. Ponieważ przełącznik MODE na centralce jest ustawiony na OP, zmiana rozjazdów spowoduje przełączanie opcji 

centralki a nie przełączanie rozjazdów na makiecie!

6. Wybierz numer opcji OpSw. Podczas przechodzenia pomiędzy opcjami po prawej stronie obszaru wiadomości będzie pokazywane aktualne ustawienie kolejnych opcji jako "c" lub "t".

7. Użyj przycisków CLOCc aby ustawić opcje na 'c' lub przycisku OPTNt - na 't'.

8. Na zakończenie należy przełączyć przełącznik MODE na "RUN" . Pamiętaj podłączyć Loconet do DCS100. Napięcie na torach będzie wyłączone, więc musisz użyć manipulatora by 

uruchomić makietę.

Nie ruszaj żadnych opcji oznaczonych jako "Nie zmieniać". Te opcje są zarezerwowane i zmiana ich może spowodować nieprzewidywalne rezultaty. Nie zmieniaj żadnych opcji nie 

wymienionych w tabeli!

• Specjalna instrukcja dla zmiany opcji 36, 37, 38 i 39.

Aby zmiana opcji #36-#39 zadziałała należny:

1. Ustawić opcje na "c" przyciskając przycisk CLOCKc

2. Ustawić przełącznik MODE na SLEEP

3. Ustawić przełącznik MODE na RUN

4. Operacja zostanie wykonana i opcja przełączy się z powrotem na "t"

5. Na wyświetlaczu DT400 będzie pokazywane "c" mimo, że operacja została wykonana

6. Poprawna wartość pojawi się dopiero, gdy następnym razem dojdziesz do tej opcji

Numer opcji 

#

Efekt, gdy opcja ustawiona na "c" Domyślnie

OpSw 01 Nie zmieniać t

OpSw 02 Nie zmieniać t

OpSw 03 Booster DCS100 automatycznie zmienia polaryzację t

OpSw 04 Nie zmieniać t

OpSw 05 Centralka w trybie Master (Zalecamy zmienić tą opcję na 'c') t

OpSw 06 Nie zmieniać t

OpSw 07 Nie zmieniać t

OpSw 08 Nie zmieniać t

OpSw 09 Zezwala na pakiety trinary Motoroli dla rozjazdów 1-256 t

OpSw 10 Rozszerza echo dla pakietów trinary z 1-64 do 1-256, gdy OpSw09='c' t
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OpSw 11 Ustawia długi czas dla pakietów trinary 57-64 (1 sec) gdy OpSw09='c' (dla rozprzęgaczy) t

OpSw 12 Zezwala na adresy 1-80 dla dekoderów Motorola trinary/DC (Użytkownik musi ustawić status lokomotywy na "x1") t

OpSw 13 Zwiększenie czasu zwolnienia lokomotywy z 200 do 600 sekund t

OpSw 14 Zablokowanie automatycznego zwalniania lokomotyw t

OpSw 15 Zwolnienie lokomotywy jednocześnie ustawia prędkość na 0 t

OpSw 16 Nie zmieniać t

OpSw 17 Zablokowanie zaawansowanego automatycznego asystenta FX jazdy wielokrotnej t

OpSw 18 Zmiana czasu wykrycia zwarcia z 1/8 do 1/2 sekundy t

OpSw 19 Nie zmieniać t

OpSw 20 Zablokowanie adresu 00 i możliwości sterowania lokomotywy analogowej t

OpSw 

21,22,23

Domyślny tryb dla nowych lokomotyw: <br>t-t-t=3 128 kroków prędkości<br>t-t-c=7 128 kroków prędkości dla dekoderów FX<br>t-c-t=1 format Motorola trinary<br>c-t-t=2 

14 kroków prędkości<br>c-c-t=0 28 kroków prędkości<br>t-c-c=5

t-t-t

OpSw 24 Nie zmieniać t

OpSw 25 Zablokuj aliasing t

OpSw 26 Włącz Przebiegi t

OpSw 27 Zablokuj normalne komendy dla rozjazdów. Pozwala na sterowanie rozjazdami przez komputer t

OpSw 28 Zablokuj przepytywanie DS54 po włączeniu zasilania t

OpSw 29 Nie zmieniać t

OpSw 30 Nie zmieniać t

OpSw 31 Meter route/switch output rate when not trinary t

OpSw 32 Nie zmieniać t

OpSw 33 Po włączeniu zasilania powracaj do poprzedniego stanu zasilania torów t

OpSw 34 Po włączeniu zasilania powracaj do poprzedniej prędkości lokomotyw t

OpSw 35 Nie zmieniać t

OpSw 36* Usuń informacje o dekoderach i jeździe wielokrotnej t

OpSw 37* Usuń informacje o Przejazdach t

OpSw 38* Usuń wszystkie wewnętrzne informacje oraz także OpSw 36/37/38 t

OpSw 40 Nie zmieniać t

OpSw 41 Wydawaj sygnał po otrzymaniu każdej poprawnej komendy Loconet i przełączaniu Przebiegów t

OpSw 42 Zablokuj 3 sygnały gdy adres lokomotywy jest zwalniania t

OpSw 43 Zablokuj możliwość modyfikacji statusu torów poprzez Loconet t

OpSw 44 Zwiększ ilość obsługiwanych lokomotyw (slotów) z 22 do 120 t

OpSw 45 Zablokuj odpowiadanie na pytanie o stan rozjazdów t

OpSw 46 Nie zmieniać t

OpSw 47 Włącz tor do programowania jako generator sygnału zatrzymania. Sygnał zatrzymania w DCC to prędkość 0 dla adresu 0 z włączonymi światłami wysyłana na wszystkie 

adresy

t
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