Popis ovládání pro elektrickou jednotku řady 471

www.hummustrainz.com

1. Úvod
Web Hummustrainz.com pro vás připravil model elektrické jednotky řady 471 pro železniční
simulátor Trainz. Model má několik doplňkových funkcí, které popíšu v této příručce.
Elektickou jednotku 471 je možné provozovat jak v „DCC módu“, tak v módu „Stanoviště“. Pokud
je jednotka provozována v „DCC módu“, tak lze nastavit pouze ukazatele cílové stanice. Ostatní
funkce (sklopná zrcátka, stěrač, signální světla) se nastavují automaticky. Naopak v módu
„stanoviště“ je nutné všechny funkce manuálně nastavit pro oba koncové vozy soupravy.

2. Popis stanoviště strojvedoucího

stanoviště strojvedoucího, levá strana.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Zapnutí/vypnutí nočního módu kabiny
Vyklopení/zaklopení zrcátek
Zapnutí/vypnutí dálkového reflektoru
Tlačítko bdělosti
Zvednutí/zatažení pantografu
Volič směru jízdy
Tlačítko nouzové brzdy
Zapnutí/vypnutí stěrače
Multifunkční display s digitálním rychloměrem
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stanoviště strojvedoucího, pravá strana.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Sdružený kontrolér
Páka přímočinné brzdy
Tlačítko bdělosti
Tlačítko houkačky
Páka samočinné (nepřimočinné) brzdy
Zapnutí/vypnutí vlakového zabezpečovače
Návěstní opakovač
Rychloměr
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panel za zády strojvedoucího.

18.
19.
20.
21.
22.

Zapnutí/vypnutí pravého červeného světla
Zapnutí/vypnutí pravého bílého světla
Zapnutí/vypnutí horního bílého světla
Zapnutí/vypnutí levého bílého světla
Zapnutí/vypnutí levého červeného světla

3. Funkce vlakového zabezpečovače
Vlakový zabezpečovač se aktivuje přepnutím přepínače na
panelu vpravo vedle návěstního opakovače z polohy „vypnuto“
do polohy „provoz“. Při zapnutí funkce vlakového
zabezpečovače se na návěstním opakovači rozsvítí příslušné
kontrolky.
Vlakový zabezpečovač může pracovat ve dvou režimech.
Prvním je režim „bez kódu“ a druhý „s kódem“. Pro funkci v
režimu „s kódem“ je nutné mít na kolejích umístěny triggery
„kodovana trat zacatek“ a „kodovana trat konec“.
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3.1 Funkce vlakového zabezpečovače v režimu „bez kódu“.
V tomto režimu pracuje vlakový zabezpečovač v případě, že na
kolejích není umístěn trigger „kodovana trat zacatek“. V tomto
případě tedy vlak simuluje jízdu po trati, kde nedochází k přenosu
kódu pro návěstní opakovač z trati na vozidlo. Po přepnutí
přepínače na panelu vpravo vedle návěstního opakovače z polohy
„vypnuto“ do polohy „provoz“ se rozsvítí modrá kontrolka na
návěstním opakovači. Ta po pěti sekundách zhasne a rozezní se
zvukový výstražný signál. Od tohoto okamžiku je do dalších pěti
sekund nutné stisknout tlačítko bdělosti (tlačítko bdělosti se stlačí
i stisknutím klávesy „space“ a vlakový zabezpečovač lze vybavit i
pohnutím pákou kontroléru nebo brzdy). Pokud nedojde ke
stlačení tlačítka bdělosti nebo pohnutí kontroléru či brzdy do pěti
sekund, tak se automaticky aktivuje nouzová brzda a vlak zastaví. Pak je nutné dát páku kontroléru
do nulové polohy a vlak znovu rozjet.
3.2 Funkce vlakového zabezpečovače v režimu „s kódem“.
V tomto režimu je nutné na trať umístit triggery „kodovana trat zacatek“ (pro začátek kódovaného
úseku) a „kodovana trat konec“ (pro konec kódovaného úseku). Triggery je možné stáhnout na
stránkách Saši Szöllöse http://www.sasuletrainz.cz/
Ke stažení→Ostatní→Kódovaná/Nekódovaná trať→Stáhnout

Postup pro stažení triggerů „kodovana trat zacatek“ a „kodovana trat konec“.
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A umístění triggerů „kodovana trat zacatek“ a „kodovana trat konec“ na trať:

„kodovana trat zacatek“

„kodovana trat konec“

Po najetí vlakové soupravy na trigger „kodovana trat zacatek“ a zapnutí vlakového zabezpečovače
se na návěstním opakovači zobrazí stejný signál, který je na následujícím návěstidle.
Pokud je signál stůj (červená kontrolka) nebo výstraha (žlutá kontrolka), tak po pěti sekundách
zhasne modrá kontrolka a rozezní se zvukový výstražný signál. V tuto chvíli je nutné do pěti sekund
zmáčknout tlačítko bdělosti nebo pohnout pákou kontroléru nebo brzdy, jinak se po pěti sekundách
automaticky aktivuje nouzová brzda a vlak zastaví. Pak je nutné dát páku kontroléru do nulové
polohy a vlak znovu rozjet.
Pokud je signál volno (zelená kontrolka), tak svítí také modré světlo a není nutné mačkat tlačítko
bdělosti.

Návěst stůj

návěst výstraha
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návěst volno

4. Nastavení ukazatelů cílové stanice
Na elektrické jednotce 471 je možné měnit cílové destinace ve směrových cedulích umístěných na
boku a čelech soupravy. Na cedulích je možné zobrazit kromě 16 předdefinovaných destinací také
názvy stanic nastavených v mapě, nebo libovolný text přidaný pomocí pravidla.
4.1 Zobrazení předdefinovaných cílových stanic.
Cedule na soupravě jsou defaultně nastaveny tak, že nezobrazují žádnou destinaci. Pro změnu
destinace na směrových cedulích stačí kliknout na zelenou šipku v panelu strojvedoucího a potom v
rozbalovacím menu kliknout na horní položku Zobrazit podrobnosti... (View details...) a nastavit
předdefinovanou destinaci.

Postup pro nastavení předdefinovaných destinací.
4.2 Zobrazení ostatních cílových stanic.
Pro možnost nastavení cílových stanic definovaných v mapě a libovolného textu je potřeba nejdříve
do hry nainstalovatt pravidla „ChangeDestinationSign“ a „DestSignTable“. Ty je možné stáhnout
buď ze stránekk HoTTrainz http://www.trainz.hu/ nebo přímo na hummustrainz.com.
Po nainstalovaní pravidel do hry, hru spustíte a přejdete v editoru do konkrétní mapy. Tam kliknete
na ikonu „upravit pravidla“, potom na „přidat“ a vyberete pravidlo „DestSignTable“. Odkliknete
symbolem . Poté označíte pravidlo „DestSignTable“ a kliknete na „upravit“. Zde si zatrhnutím
zvolíte názvy kterých objektů v mapě bude možné použít pro cedule na soupravě. Pokud chcete
přidat libovolný text tak klikněte na „add destination“ a v napíšete do políčka text ručně (cedule umí
zobrazit maximálně 16 znaků). Potom vše odkliknete symbolem . Aby bylo možné měnit
destinace při řízení soupravy je nutné aktivovat „Change destination sign“ v položce “driver
command“. Po odkliknutí vše ukončíme kliknutím na symbol .
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Postup pro nastavení cílových destinací pomocí pravidla.
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Pro změnu destinace na cedulích je nejprve nutné nastavit na ceduli předdefinovanou destinaci
„prazdna cedule“.

Nastavení cílové destinace „prazdná cedule“.
Pak už jen stačí kliknout na zelenou šipku v panelu strojvedoucího a potom v rozbalovacím menu
kliknout na spodní položku „Změnit cílovou značku na“... (Change destination to) a vybrat některou
z nabízených cílových destinací.

Nastavení cílové destinace definované pomocí pravidla.
Přeji příjemnou zábavu při hraní Trainz a při jízdě s elektrickou jednotkou řady 471.
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