Uhlenbrock - IRIS - Direkte valg af hastigheder
Problem
Den trådløse transmissions”linie” kan kun behandle kommandoer fra én af de 4 kanaler A,B,C eller
D ad gangen.
Ved brug af fx 4 håndcontrollere er det ikke muligt for de 3 af dem at overføre kommandoer, hvis
den 4. optager ”linien” til f.eks. at accelerere ved konstant tryk på [+] tasten. Først når tasten er
sluppet, vil der være ”plads” til kommandoer fra én af de 3 øvrige kanaler/håndcontrollere.

Løsning
Det numeriske tastatur programmeres til direkte opkald af hastighedstrin.
Der vil således være mulighed for direkte opkald af 10 forskellige hastigheder incl. STOP.
Transmissionen af en hastighedskommando varer så kort, at det normalt ikke giver ”forstoppelse
på linien”.
Trinnene vil ligge med ca. 10% forskel. Finjustering kan altid foretages på [+] eller [-] tasterne.
Et velfungerende valg ser ud således:
Tast
nummer
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Sådan gør man
• Tast [menu] + [mode] kort efter hinanden for først at komme til ”Grundindstillinger”.
• Herefter bladrer man med enten [+] eller [
] tasten indtil ”Specialindstillinger” fremkommer.
• Tast [
], hvorefter der på displayet er adgang til henholdsvis specialindstillings nummer og
den tilhørende værdi.
• Cursoren blinker til venstre, hvor nummeret indtastes. Derefter tastes [
] for at komme ud
til højre. Cursoren blinker nu her, og værdien indtastes efterfulgt af [
 ]. Nu har det
pågældende specialindstillingsnummer den ønskede værdi, der er markeret med [*]. Tast
derefter [
] for at komme tilbage til specialindstillingsnumrene.
• Herefter indtastes det næste specialindstillingsnummer med tilhørende værdi som ovenfor
osv.
• Tast til slut [menu] for at komme tilbage til alm. drift.
Programmeringsskemaet ser således ud:
Specialindst.
nummer
Værdi

780 781 782 783 784 785 786 787 788 789
29
31
32
33
34
35
36
37
38
40
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Denne vejledning er IKKE en direkte oversættelse fra den tyske manual. Den er udarbejdet ud fra
ønsker og problemstillinger i bl.a. klubber.
Det viser sig, at de 10 hastighedsvalg rækker ganske tilfredsstillende.
Der henvises til afsnit 3.4 ”Direkter Zugriff auf einzelne Lokfahrstufen“ i den tyske manual for
supplerende information.
Værdierne ovenfor er lidt anderledes end det tyske forslag, da valget er, at tast [0] skal være STOP.
Hvis der går ”ged” i det, må du gerne ringe eller skrive en mail. Hvis du ringer, er det bedst du sidder
ved Intellibox’en, så vi kan løse problemet ”hotline”. (Bedst hverdage mellem kl. 20-22 på fastnet
98 28 26 06).

Go’ fornøjelse
Leif
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