Kvik menu Navigator betjening
Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Beskrivelse
Display
Menu taster (M1 . M2 . M3 . )
Venstre STOP-tast
Højre STOP-tast
Styring 1. mulighed (kun lokomotiv styring)
Styring 2. mulighed (valgbar funktion)
Tastatur/funktions taster
Lys tast on/off
Lokomotiv valg tast
Funktionsvalg / tænd og sluk af Navigatoren

Display:
Valgfrit lokomotiv
billede

Lys on/off
Tast 9

Navigator
Nummer

Lokomotiv
Navn

Lokomotiv
adresse

Hastighed
Grafisk
visning

Dekoderens
funktions
muligheder
Funktions styringsvalg
P = parallel
S = seriel

Funktioner
On / Off

Dekoderens farttrins
indstilling

Lokomotiv
køreretning

Lokomotiv aktuelle
farttrin

Lokomotiv muligheder: Valg af lokomotiv:
Tast (M2) og vælg lokomotiv ved at trykke (M2) igen til det ønskede lok kommer frem i
displayet (kun hvis det er gemt i Navigatoren.) eller tast lok nr: (eks.) 0003 og tast OK
(M3). Styring af lokomotiv nr. 3 med 5 (drejeknappen) er klar.
Funktioner aktiveres blot ved at taste funktionens nummer.
Lokomotiv konfiguration:
Taste M2 langt tryk (ca. 1 sekund), starter lokomotiv konfiguration. Indstilling af farttrin
parralel/seriel ,valg af billede ,og navn på lok. Tryk (M2) for at gemme
.
Taste M2 kort tryk, lokomotiv adresse valg ved taste (M3).
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Styring af andet lokomotiv med piletasterne:
Man kan styre 2 lokomotiver samtidig uafhængigt af hinanden med 1 navigator
Du skal for at kunne bruge den 2 styremulighed have gemt lokomotiv indstillingerne i
navigatoren, Se punktet (Lokomotiv konfiguration)
Du skal indstille adresse, køretrin ,navn ,osv. og gemme dem i navigatoren med (M2) når du
har gjort det skal du kalde et andet lok op for at frigive det pågældende lok nr. til funktion 2.
Nu kan du med tast M1 (tryk 4 gange på den)få adgang til at kalde det lok op du har gemt i
navigatoren ,når du har indtastet lok nr.bekræfter du med piletasten til højre og så kan du
køre med det 2` lok på piletaststyringen og indtaste et andet på drejeknapstyringen.

Bekræft loko adressen med højre piletast.
Det 2`lokomotiv styres med piletasterne.

Loktraktion (sammenkoblede lokomotiver):
Vigtigt: Alle lokomotiver skal have samme farttrin antal (14-28-128) og i parallel
programmering.
Det er muligt at have op til 4 lokomotiver i hver traktion og have op til 16 traktioner.
Man skal først lave traktionen med de lokomotiv adresser som man ønsker:
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Tast M2 Navigator konfiguration 1
Vælg Traktion progr.

Skriv traktionens nummer, tast på ok
Og derefter lokomotivadresserne med ok
imellem.

Tast
for at vende tilbage til
lokomotiv styringen.

Tast M3, vælg loktraktion,

vælg traktionens nummer, tast på ok
og du kan nu køre med traktionen.

God fornøjelse med at kører på vores fælles anlæg.
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