
Instrukcja  -Prodigy Express firmy  Model Rectifier Corporation
(i dodatek odnoszący się do Prodigy Advance2)
Startowy system sterowania cyfrowego( łatwy do nieograniczonej rozbudowy- zwiększanie
mocy, oraz o dodatkowe funkcje łącznie ze sterowaniem bezprzewodowym, a od połowy
2009 z moŜliwością komunikacji z PC  )
System składa się z dwóch podstawowych części
1/Manipulatora (zawiera centralkę) z duŜym wyświetlaczem (+ kabel podłączeniowy)
2/Boostera  (wzmacniacz sygnałów)
W skład wchodzi teŜ
zasilacz sieciowy przystosowany do napięcia 230V  ( + przejściówka do gniazda
europejskiego)
Ogólna zasada sterowania cyfrowego
W przypadku sterowania analogowego wpływamy na zachowanie lokomotyw  poprzez zmianę napięcia i
kierunku doprowadzanego do nich prądu z zasilacza za pośrednictwem szyn. Zasilacz najczęściej jest
zblokowany z regulatorem napięcia ( moŜemy zmieniać wielkość napięcia  i kierunek prądu- w wyniku tego
sterujemy szybkością  i kierunkiem obrotów silnika lokomotywy, przy tym aby niezaleŜnie sterować nawet
dwiema lokomotywami musimy je zasilać oddzielnie, co oznacza Ŝe muszą  one stać i jeździć na odizolowanych
od siebie odcinkach torów, do których odrębnie doprowadzamy  napięcie.
W przypadku sterowania cyfrowego  całe torowisko jest stale zasilane (prąd zmienny
zwykle o amplitudzie około 15V)  Prąd ten nie dopływa bezpośrednio do silnika i oświetlenia
lokomotywy. Z szyn płynie do dekodera (układu elektronicznego) Przy pomocy manipulatora
wysyłamy impulsy elektryczne do dekodera, a ten je odpowiednio interpretuje i steruje pracą
silnika. KaŜdy sygnał ma tylko jednego adresata jest kierowany tylko na adres konkretnego
dekodera, tak więc niezaleŜnie ile lokomotyw stoi na torowisku (stale pod napięciem) nasze
polecenia typu stój, ruszaj, przyspieszaj, zapal oświetlenie, włącz syrenę itd. dotyczą w
jednym momencie tylko jednej lokomotywy, sygnał ten działa (poza pewnymi wyjątkami)
dopóki nie wyślemy do danej lokomotywy innego sygnału, modyfikującego dane zachowanie,
czyli po zadaniu określonego zachowania jednej lokomotywie moŜemy przejść do sterowania
kolejnej itd. Dekodery lokomotyw mają jeszcze inną bardzo waŜną cechę pozwalają zmieniać
charakterystykę zachowania lokomotywy. Tej samej lokomotywie moŜemy (zmieniając
ustawienia dekodera -programując go) nadawać róŜną charakterystykę ruchu, przypisywać
róŜne efekty dźwiękowe czy świetlne. Lokomotywa moŜe na przykład mieć róŜne
przyśpieszenie, róŜną prędkość minimalną i maksymalną, w zaleŜności jak zaprogramujemy
jej dekoder . JeŜeli dekoder generuje równieŜ dźwięki, to moŜemy  nie tylko je uruchamiać,
ale zwykle teŜ zmieniać- wybrać głośność i modyfikować brzmienie.  Za pośrednictwem
dekoderów  sterujemy równieŜ zwrotnicami, sygnalizatorami, oświetleniem na makiecie i
innymi urządzeniami elektrycznymi.
Dane Techniczne
-Wyjście zasilacza  15-16V, 2A (3,5A Prodigy Advance2)-NiezaleŜnie czy napięcie wejściowe to
110 czy 230V)
-Zasilanie torów -14,5V prąd zmienny
-Maksymalna moŜliwa ilość manipulatorów -20 (99 Prodigy Advance2)
-Adresowanie : krótkie adresy 1-127 , długie do 9999
-Kroki szybkości – 14/28/128
-Ilość moŜliwych do uruchomienia funkcji dekodera -16 (F0-F15) (28 Prodigy Advance-
gdy zastosujemy manipulator Prodigy Advance 2 mamy moŜliwość sterowania aŜ 28 funkcjami)
-Jazda wielokrotna (ukrotniona) – moŜliwość sterowania zespołem lokomotyw
(lokomotywami sprzęgniętymi ze sobą)
-MoŜliwość programowania na makiecie i na torze do programowania ( osobne wyjście na
boosterze na tor do programowania)
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-MoŜliwość odczytywania  na torze do programowania zaprogramowanych wartości dekodera
tylko przy uŜyciu manipulatora Prodigy Advance 2 (prostsze systemy nie pozwalają na odczytywanie
tych wartości)
Obsługa
Instalacja sprzętu
Zasilacz włączamy do gniazdka (za pośrednictwem dołączonej przejściówki)
Wyjście zasilacza wpinamy do gniazdka „Power Jack” w boosterze.
Łączymy  przewodem Manipulator ( w amerykańskiej terminologii „Cab” co nawiązuje do
pulpitu sterowniczego w kabinie  maszynisty ) z gniazdkiem „Cab Jack” na froncie boostera
Uwaga, podobne gniazdko „Booster Bus”, ale na tyle boostera słuŜy jedynie do
aktualizowania oprogramowania i łączenia boosterów przy rozbudowie systemu, proszę
przypadkiem nie próbować go wykorzystywać do innych połączeń!!!

Na tylnej ściance znajdują się teŜ dwie pary gniazdek zasilania:
„Main Track” do zasilania makiety
„Prog Track” tylko do zasilania toru do programowania ( nie musimy oczywiście go
podłączać dopóki wszystkie czynności będziemy wykonywać na torze jazdy -makiecie).
Sterowanie lokomotywą
Aby uruchomić lokomotywę musimy znać adres dekodera -zwykle jest fabrycznie
zaprogramowany jako „3”. Naciskamy przycisk ”LOCO”  i następnie przycisk „3”  i
potwierdzamy wybór przyciskiem „ENTER” . Lokomotywa zostanie zapamiętana pod tym
adresem.
JeŜeli uruchomimy przycisk ”F0”  powinny zapalić się światła. Uwaga, system zwykle
zaczyna działać z pewnym opóźnieniem (około minuty) migniecie drugiej diody na boosterze
w momencie naciskania klawisza jest potwierdzeniem przesłania komendy.
Gdyby światło się nie zapaliło moŜe to oznaczać Ŝe dekoder ma inny adres (instrukcja
dekodera lub lokomotywy z fabrycznie zamontowanym dekoderem powinna zawierać
stosowną informację). W przypadku gdyby nadal nie wiadomo byłoby jaki adres ma dekoder,
pozostaje nam odczytać go na torze do programowania przy uŜyciu manipulatora Prodigy
Advance2, lub teŜ moŜemy od razu zaprogramować dekoder na dowolnie wybrany adres bez
tego dodatkowego manipulatora, musimy to jednak zrobić na torze do programowania.
Kierunek jazdy ustalamy naciskając przycisk „DIRECTION”   (światła określą nam, w którą
stronę lokomotywa ruszy jeŜeli pokręcimy pokrętłem zgodnie z ruchem wskazówek zegara).
Prędkość moŜemy tez regulować przyciskiem ”+ ENTER”   stosując pojedyncze naciśnięcia.
Zmniejszamy prędkość kręcąc pokrętłem w odwrotnym kierunku, lub pojedynczymi
naciśnięciami. Klawisz ten słuŜy teŜ do usunięcia tej lokomotywy z pamięci manipulatora- naciśniecie i

przytrzymanie tego przycisku. Po zmniejszeniu prędkości do zera dalsze obracanie pokrętłem w
lewo niczym nie skutkuje (jałowy obrót) podobnie Ŝadnego efektu nie powoduje juŜ kolejne
naciskanie klawisza ”– DEL” Inaczej będzie gdy uŜywamy manipulatora Prodigy Advance 2 w trybie
sterowania manewrowego- zarówno pokrętło jak i klawisz pozwala zmienić nie tylko szybkość ale teŜ kierunek.
Wskazania wyświetlacza
-adres kontrolowanej lokomotywy ( jeŜeli aktualnie jest ona sterowana z innego manipulatora
adres ten będzie migał)
- kierunek jazdy- do przodu( FWD z trójkątem wierzchołkiem skierowanym do góry), do tyłu
(REV wierzchołek trójkąta do dołu)
-szybkość (speed) – ustawiona ( a po chwili osiągnięta) ilość kroków – czyli szybkość
wyraŜona w skali 0-14, 0-28 lub 0-128.
- uruchomione funkcje F0- F12 ( funkcje F13-F15 nie są wyświetlane)
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Pojawienie się napisu „SVDA” oznacza błąd np. w wyniku krótkiego spięcia – naleŜy usunąć
przyczynę , wyjąć wtyczkę z manipulatora i po chwili włoŜyć ją ponownie.
Przejęcie kontroli nad daną lokomotywą wymaga wprowadzenia jej adresu, czyli
uruchamiamy przyciski w następującej kolejności:
„LOCO” , wpisujemy numer (adres), „ENTER”.
JeŜeli w aktualnej sesji sterowaliśmy juŜ lokomotywą moŜemy wyświetlić jej adres (25
ostatnio uŜywanych lokomotyw). Wcześniej uŜywaną lokomotywę moŜemy przywołać
przyciskiem „RECALL” . W danej sesji moŜemy poruszać się wśród 25 lokomotyw,
natomiast po wyłączeniu systemu w pamięci zostaje tylko 5 ostatnio uŜywanych adresów.
JeŜeli chcemy operować mniejszą liczbą lokomotyw, eliminujemy niepotrzebne adresy-
przyciskamy „DEL”  przez 2 sekundy i następnie wypinamy przewód z manipulatora. Uwaga
mimo usuwania adresów, system nie pozwala na usunięcie wszystkich, jeden, ostatni
pozostaje w pamięci.
JeŜeli w czasie sesji uŜywalibyśmy więcej niŜ 25 lokomotyw wprowadzenie kolejnej usunie z
pamięci najwcześniej uŜywaną , aby samemu panować nad zbiorem dostępnych do obsługi
lokomotyw (w sytuacji kiedy uŜywamy ponad 25 modeli) sami musimy wymazać z pamięci
adresy lokomotyw, których nie będziemy uŜywać.
Awaryjne zatrzymanie
Przycisk „STOP” słuŜy do szybkiego zatrzymania lokomotywy, którą aktualnie sterujemy-
krótkie naciśnięcie, lub do wyłączenia zasilania całej makiety – naciśniecie i przytrzymanie
przez 2 sekundy- na boosterze zaczną mrugać dwie diody. Powtórne naciśnięcie przez 2
sekundy przycisku „STOP” włącza zasilanie.
Kroki szybkości
Kroki szybkości to kolejne stopnie szybkości między prędkością zerową a prędkością
maksymalną jaką osiąga dana lokomotywa. Ta rozpiętość- od zera do maksimum moŜe być
podzielona na 14, 28 lub 128 kroków (stopni). Przycisk „SPD STEP” słuŜy do wyboru ilości
kroków, czym większa liczba tym z większą precyzją moŜemy sterować prędkością
lokomotyw, bo moŜemy zwiększać (zmniejszać) prędkość w przybliŜeniu o 1/128 pełnej
rozpiętości, a nie np. o jedna czternastą. Naciskając kolejno ten klawisz moŜemy wybrać
jedno z trzech moŜliwych ustawień. Zatwierdzamy wybór przyciskiem „ENTER” .
NaleŜy jednak odróŜniać kroki szybkości, na jaki został zaprogramowany dekoder od
ustawień na manipulatorze, te ustawienia nie zmieniają zaprogramowania w dekoderze, a
jedynie dostosowują manipulator do ilości kroków, na jaką jest aktualnie zaprogramowany
dekoder. Optymalnym rozwiązaniem jest jednak zawsze zaprogramowanie dekodera na 128
kroków (tylko dekodery starej generacji nie dają takiej moŜliwości) i takie same ustawienie
manipulatora.

W momencie wprowadzania nowej lokomotywy do uŜytkowania manipulator samorzutnie
przyjmuje dla jej adresu 28 stopniową skalę. Aby ustawienia manipulatora zgadzały się z
ustawieniami danego dekodera powinniśmy w instrukcji kaŜdego nowego dekodera sprawdzić
jak została ta skala zaprogramowana fabrycznie. RozbieŜność między ustawieniami dekodera
i manipulatora moŜe wywoływać dziwne zachowania lokomotywy.
PrzeciąŜenie i krótkie spięcie
W przypadku gdy dojdzie do krótkiego spięcia, lub pobór prądu przekroczy moc aparatury
dochodzi do krótkookresowego wyłączenia zasilania, system po 2sekundach jednak włącza
zasilanie. Oczywiście sterowanie nadal nie będzie moŜliwe jeŜeli nie usuniemy przyczyny
automatycznego wyłączenia.
W przypadku częstych przeciąŜeń powinniśmy pomyśleć o zwiększeniu mocy systemu
poprzez dołączenie dodatkowych modułów.
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UŜywanie większej ilości manipulatorów
JeŜeli makietą ma sterować kilku operatorów na raz, musimy dołączyć większą ilość
manipulatorów (maksymalnie 20). Najlepiej wtedy dołączyć przynajmniej jeden manipulator
o wyŜszej funkcjonalności – Prodigy Advance 2. NiezaleŜnie, które będziemy dołączać
zawsze jeden będzie musiał mieć status głównego (Master). Wszystkie manipulatory mają
fabrycznie ustawiony własny adres jako „1”. Aby moŜna było uŜywać kilku manipulatorów
jednocześnie tylko jeden z nich moŜe mieć adres „1”, kaŜdy z pozostałych musi mieć własny
adres ( Ŝaden z adresów nie moŜe się powtarzać). Aby sprawdzić adres manipulatora
wypinamy z niego kabel i naciskając przycisk „6” dołączamy kabel – na wyświetlaczu
pojawia się adres, aby go zmienić wpisujemy dowolny z zakresu 1-20 i naciskamy „ENTER”
Dołączanie dodatkowych manipulatorów wymaga uŜycia dodatkowych gniazdek  element nr
15001, 15002)
Programowanie Dekoderów
KaŜdy system DCC pozwala programować większość dekoderów innych producentów w
oparciu o standardową procedurę. Mimo Ŝe dekodery DCC spełniają ogólne normy  systemu
DCC niektóre z nich są na tyle specyficzne, Ŝe czasami mogą wystąpić trudności- dotyczy to
jednak absolutnie wyjątkowych sytuacji:
-dekoderów krańcowo uproszczonych (bardzo tanich – zabawkowych)
-albo teŜ o wyjątkowo rozbudowanych moŜliwościach ( zwykle chodzi tu o dekodery
dźwiękowe dwóch firm amerykańskich Soundtrax i QSI)
Te uproszczone to takie, które w ogóle nie pozwalają na programowanie (programujemy np.
tylko adres) , te drugie to takie w których trzeba zastosować trochę inną – specyficzną
procedurę programowania.
System sterowania firmy MRC daje moŜliwość programowania na makiecie i na odrębnym
torze (tor do programowania) Menu manipulatora pozwala zastosować uproszczoną procedurę
– łatwe programowanie podstawowych zmiennych , lub procedurę programowania
wszystkich zmiennych.
W menu manipulatora moŜemy przyciskiem „PROG”  wywołać kolejno opcje:
-Prog Prog Track (programowanie na torze do programowania) naciskając „ENTER”
wchodzimy w dalsze opcje tego programowania
-Prog Main Track (programowanie na makiecie - jeŜeli nie zatwierdziliśmy wcześniejszej
opcji Prog Prog Track to wchodzimy do  tego programowania drugim naciśnięciem na
przycisk „PROG”)) naciskając „ENTER” wchodzimy w dalsze opcje tego programowania
Wybór miedzy tymi opcjami jest uzaleŜniony od  dwóch spraw:
a/ starsze dekodery nie pozwalają na programowanie na makiecie
b/ jeŜeli nie znamy adresu dekodera jedyną moŜliwością jego zaprogramowania jest
dokonanie tej czynności na wydzielonym torze do programowania, wtedy teŜ oczywiście
moŜemy zmienić adres z nieznanego na dowolnie wybrany z puli jeszcze nie przypisanych do
Ŝadnego dekodera.
Aby zaprogramować lokomotywę stojącą na makiecie musimy ją wybrać (np wpisać jej adres
i zatwierdzić naciskając „ENTER”), natomiast stawiając lokomotywę na torze do
programowania tej wstępnej czynności juŜ nie potrzeba wykonywać.
Po wejściu do jednej z tych dwóch alternatywnych opcji programowania kolejne naciśnięcia
PROG dają następne moŜliwości:
„Addr”  adres lokomotywy (dekodera) jeŜeli chcemy zmienić wpisujemy nowy adres i
naciskamy „ENTER”JeŜeli nie zmieniamy adresu kolejnym naciśnięciem PROG
przechodzimy do następnej opcji (lub teŜ wychodzimy z trybu programowania – kolejne
naciśnięcia aŜ na wyświetlaczu pojawi się  nam adres lokomotywy np. „3”, początkującym
radzimy dopiero w późniejszym okresie przejść do programowania innych zmiennych)
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„SV”  Napięcie startu  Tutaj wpisujemy wartość, jeŜeli dana lokomotywa nie rusza na
początku obrotu pokrętła prędkości , oznacza to bowiem Ŝe ze względu na właściwości silnika
i cięŜar lokomotywy potrzebne jest stosunkowo spore napięcie aby silnik pokonał siłę
bezwładności i opór tarcia. Zatwierdzamy wpisaną wartość przez „ENTER” JeŜeli nie
zmieniamy tej wartości to kolejnym naciśnięciem PROG przechodzimy do następnej opcji
„Acc” To jest miejsce na ewentualna zmianę przyspieszenia, gdy chcemy aby lokomotywa
wolniej lub szybciej się rozpędzała.
„Dec” Zwalnianie – to samo co powyŜej, ale odnosi się do wyhamowywania szybkości
„TV JeŜeli dana lokomotywa osiąga zbyt duŜą szybkość moŜemy wpisać nowa wartość, tak
aby przy maksymalnym obrocie pokrętła ograniczyć jej maksymalną prędkość  (chcemy np.
Ŝeby ciągnęła cięŜki skład towarowy, a nie jeździła jak lukstorpeda)
„CV#” Jest to ostatnia opcja pozwalająca na programowanie dowolnych zmiennych w
zaleŜności od typu dekodera. W zaleŜności od charakterystyki dekodera moŜemy zmieniać
bardzo wiele zmiennych. Najprzód w oparciu o instrukcję dekodera wpisujemy numer
zmiennych (numer CVs), moŜe on się odnosić równieŜ do tych cech, które omówiliśmy
powyŜej , ale teŜ do wielu innych, na których programowanie pozwala dekoder ( będą to np.
działanie świateł , kierunek jazdy, ilość kroków szybkości, indywidualne krzywe prędkości,
włączenie kompensacji obciąŜenia i wiele innych).
            Następnie, jeŜeli coś w określonym zachowaniu dekodera chcemy zmienić wpisujemy
nową wartość i zatwierdzamy poprzez ENTER, wyświetli nam się znowu „CV#” zapraszając
do zmiany innych zmiennych – jeŜeli chcemy zakończyć programowanie (Ŝeby
zaobserwować jak teraz będzie działać lokomotywa) nie wpisujemy niczego i naciskamy
ENTER aby wyjść z trybu programowania.
Przy programowaniu dekodera naleŜy pamiętać Ŝe w poszczególne rejestry CV nie moŜemy
wpisywać dowolnych wartości (ogólną zasadą jest, Ŝe wielkości te nigdy nie wykraczają poza
0-256, natomiast w praktyce zakres tych wartości jest bardziej ograniczony – instrukcja
kaŜdego dekodera zawiera wykaz wszystkich CVs (rejestry zmiennych) z informacją jaka
wartość została wpisana fabrycznie i jakie inne wartości moŜna wpisać. Nie zastosowanie się
do tych wskazań moŜe spowodować wadliwą pracę dekodera i aby to naprawić musimy
dekoder resetować, czyli przywrócić ustawienia fabryczne.
JeŜeli dekoder programujemy na makiecie lepiej Ŝeby lokomotywa stała.
Najbardziej podstawowe zmienne pokazujemy w poniŜszej tabelce
CV# Opis zmiennych
1 Adres – krótki – 1-127 ( początkowe zera na wyświetlaczu nie maja znaczenia)
2 Napięcie startu
3 Przyśpieszenie
4 Zwalnianie
5 Maksymalne napięcie
6 Napięcie środkowe
7 Wersja dekodera – informacja – wielkość zmienna nieprogramowalna
8 Napięcie środkowe
17 Adres – długi (długi adres to adres czterocyfrowy 128-9999 (początkowe zera pokazujące się na

wyświetlaczu nie są liczone) Adres ten jednak jest wpisywany w aparaturze MRC w specjalny sposób w
dwóch rejestrach (17 i 18)

18 Adres – długi (jak wyŜej)
19 Jazda zespołowa (ukrotniona)
29 Zmienne konfiguracyjne - bardzo istotny rejestr określający naraz kilka cech

W przypadku posługiwania się aparaturą firmy MRC ( Prodigy Express lub Prodigy Advance 2) nie ma
potrzeby wchodzić w ten rejestr, jest on bowiem automatycznie modyfikowany w wyniku zmian innych
zmiennych
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Przestrzegamy przed eksperymentowaniem w CV29 – wpisanie niewłaściwych wartości
moŜe spowodować zakłócenia w działaniu dekodera i konieczność jego resetowania. Na ogół
nie musimy tych zmiennych programować.
Są jednak pewne wyjątki:
1/ Zaprogramowanie  adresu w specyficznych dekoderach dźwięku firmy QSI
( dekodery, które „mówią” w czasie programowania) wymaga uprzedniego wpisania wartości
„2” jeŜeli chcemy zaprogramować krotki adres(1-127 i „34” jeŜeli chcemy uŜyć długiego
adresu (128-9999).
2/ JeŜeli chcemy zmienić kierunek jazdy lokomotywy (bo reaguje ona odwrotnie niŜ
pozostałe lokomotywy), lub przestawić dekoder na jazdę 14 krokową, to po wpisaniu adresu
dekodera wymagana jest zmiana w CV29 zgodnie z poniŜszą tabelką

Ustawienia/zmiany Krótki
adres
1-127

Długi
adres
128-9999

Ustawienia wyjściowe CV29=2 CV29=34
Aby odwrócić kierunek jazdy wpisujemy odpowiednio 3 lub 35 CV29=3 CV29=35
Aby przejść na 14 kroków szybkości wpisujemy 0 lub 32 CV29=0 CV29=32
Aby odwrócić kierunek jazdy i przejść na 14 kroków
wpisujemy 1 lub 33

CV29=1 CV29=33

Jazda wielokrotna (ukrotniona), czyli   jazda zespołu lokomotyw
Wtedy gdy nasz skład ma ciągnąć (czy ciągnąć i pchać) nie jedna, ale więcej lokomotyw
potrzebne jest specjalne zaprogramowanie dekoderów, tak aby praca lokomotyw była
odpowiednio skoordynowana. Pozwala nam to wysyłać komendy nie do kaŜdej lokomotywy
z osobna, ale do ich zespołu ( do wszystkich naraz)  Taki zespół nazywa się w terminologii
amerykańskiej „consist”
Istnieją dwie metody formowania zespołów lokomotyw:
Formowanie tradycyjne -universal consisting (old style consisting) nie jest moŜliwe przy
uŜyciu aparatury Prodigy Express
Formowanie zaawansowane – advanced consisting
Formowanie zaawansowane jest dokonywane poprzez wpisanie adresu zespołu lokomotyw
do CV#19 kaŜdego dekodera lokomotyw stanowiących zespół. Adres ten (dopóki nie
rozformujemy zespołu) staje się jedynym czynnym adresem ( DEZAKTYWUJE ADRES
WŁASNY LOKOMOTYWY). Komenda którą wywołujemy manipulatorem trafia naraz do
wszystkich lokomotyw z zespołu i funkcjonują one jakby były jedną jednostką. Proszę
pamiętać Ŝe jeŜeli przed zakończeniem sesji nie rozformujemy zespołu, po ponownym
włączeniu systemu lokomotywy nadal będą reagować na adres zespołowy, a nie na ich
własny.
Aby dokonać zaawansowanego sformowania zespołu:
1/naciskamy przycisk „Prog” po trzecim naciśnięciu mamy opcję „Cons” i duŜy napis SET
(sformuj), naciskamy „ENTER”
2/pojawia się migający napis „Cons#” zapraszający to wpisania adresu zespołowego,
wpisujemy liczbę z zakresu 1-127 i potwierdzamy naciśnięciem „ENTER”
Wprowadzony adres naleŜy zapamiętać lub zapisać, będzie to potrzebne aby później
rozformować zespół
3/ pojawia się napis „Add Loco” (dodaj lokomotywę) wprowadzamy adres własny kolejnej
lokomotywy, która chcemy przyłączyć do zespołu ( po tym mamy moŜliwość zmienić
kierunek jazdy tej aktualnie dodawanej lokomotywy- ma to sens tylko wtedy kiedy miałaby
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ona kierunek niezgodny z kierunkiem poprzednio wprowadzanej lokomotywy) Dołączenie
kolejnej lokomotywy do zespołu zatwierdzamy poprzez „ENTER”
4/ pojawia się napis  „Add Loco” (dodaj lokomotywę) jeŜeli chcemy dodać trzecią
lokomotywę postępujemy jak wyŜej – wprowadzamy adres własny kolejnej lokomotywy i
zatwierdzamy poprzez „ENTER” Uwaga w kolejnych krokach moŜemy rozszerzać dalej
zespół przyłączając dowolną (nieograniczoną ) ilość lokomotyw. W kaŜdej chwili moŜemy
zakończyć formowanie zespołu naciskając „ENTER” od razu po pojawieniu się kolejnego
napisu „Add Loco”
Sterujemy zespołem lokomotyw analogicznie jak pojedynczą lokomotywą:
1/ Naciskamy „Loco” ( jeŜeli za pierwszym naciśnięciem nie pojawi się napis Loco
naciskamy powtórnie) wpisujemy numer nadany zespołowi, potwierdzamy poprzez „ENTER”
2/ Pokrętłem szybkości sterujemy jazdą, aby aktywować inne funkcje : światła, dźwięki
uŜywamy albo adresów własnych lokomotyw albo adresu zespołu – proszę  uwzględnić
informacje na ten temat zawarte w instrukcjach uŜywanych dekoderów.
Rozformowanie zespołu lokomotyw
1/Czwarte naciśniecie przycisku „Prog” wywołuje migający napis  „Cons cLr” (skrót od
Consist clear – skasuj zespół) naciskamy „ENTER”
2/wyświetla się „Cons#” wpisujemy numer nadany zespołowi  i naciskamy „ENTER” Ŝeby
zatwierdzić rozformowanie zespołu ( numeru tego nie moŜna wywołać klawiszem Recall, tak
jak adresu pojedynczych lokomotyw, dlatego teŜ adresy zespołów lokomotyw powinny być
zapisywane, gdybyśmy jednak tego nie zrobili rozformowanie zestawu moŜna przeprowadzić
nie znając adresu nadanego temu zespołowi dwojako
1/ programujemy na nowo indywidualne adresy lokomotyw (na torze programowym)
2/ W CV19 wpisujemy 0

Aparatura współpracuje z dekoderami lokomotyw, dekoderami funkcyjnymi systemu DCC
innych producentów, istnieje teŜ szeroka gama tych produktów firmy MRC, naleŜy do nich
miedzy innymi moduł pętli (AD520) automatycznie przełączający polaryzację torów.
Ewentualne kłopoty:
1/Podłączenie zasilacza do boostera jest sygnalizowane zapaleniem się diody – jeŜeli ona się
nie pali odłączamy zasilacz i po paru sekundach ponownie włączamy.
2/ zasilanie torów (po połączeniu ich z boosterem) moŜemy sprawdzić stawiając analogową
lokomotywę – powinna buczeć, lub podłączając do torów np. 12V Ŝaróweczkę. JeŜeli nie ma
napięcia sprawdzamy połączenie miedzy busterem a torami.
3/ Podłączenie manipulatora do boostera powinno wywołać pojawienia się informacji na
wyświetlaczu, a naciśnięcie któregoś z przycisków powinno wywołać migniecie drugiej diody
boostera. Brak tych oznak moŜe wynikać z niepełnego wsadzenia wtyków kabla – do
manipulatora i boostera.  Teoretycznie brak komunikacji manipulatora z boosterem moŜe
wynikać z nadania złego adresu manipulatorowi – poza dopuszczalnym zakresem 1-20.
Fabrycznie manipulatory maja nadany adres 1. Ewentualna zmiana tego adresu dokonywana
jest następująco:
a/ odłączamy manipulator
b/ naciskamy 6 i przytrzymując ten przycisk podłączamy manipulator. Naciskamy 1 (adres ) i
ENTER

JeŜeli podłączyliśmy sprzęt i na torowisku mamy lokomotywę z dekoderem to po wybraniu
adresu tej lokomotywy powinniśmy móc nią sterować – jeŜeli jednak nie reaguje ona na
komendy, lub np. sama staje moŜe to jeszcze oznaczać, Ŝe ma ona zanieczyszczone koła lub
teŜ brudne są tory. Ostatnia przyczyna złego funkcjonowania moŜe wynikać z samego
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dekodera. MoŜe on mieć na przykład aktywny (nie skasowany) adres zespołowy – wtedy w
CV19 powinniśmy wpisać 0 . Dekoder moŜe teŜ utracić „swoją pamięć” wtedy powinniśmy
go zresetować.  Mogliśmy zaprogramować teŜ zbyt krańcowe przyspieszenie i opóźnienie
przeprogramujmy odpowiednio CV3 i CV4. Kolejną przyczyną kłopotów moŜe być
niedopasowanie ilości kroków jazdy w dekoderze i w manipulatorze.
Podstawowe zalecenia w przypadku kłopotów ze sterowaniem:
-Wyczyścić koła i tory
- Sprawdzić poprawność wszystkich połączeń –  torowiska i aparatury , sprawdzić czy nic nie
wywołuje krótkich spięć
- Przeprogramować adres lokomotywy i ewentualnie inne podstawowe zmienne ( najłatwiej
jednak będzie zresetować dekoder)
- Zresetować manipulator – chwilowo odłączając od niego kabel
- Zresetować booster – chwilowo odłączając od niego zasilanie
- Sprawdzić poprawność instalacji dekodera
Szczególne przypadki
- światła lokomotywy samoczynnie się wyłączyły- przyczyna chwilowy zanik przepływu
prądu np. brudne tory
- podczas sterowania lokomotywa nagle przestaje reagować na komendy- zresetuj booster
- jedna z lokomotyw nie reaguje – zresetuj dekoder
- jeden z manipulatorów nie funkcjonuje – zresetuj go, jeŜeli to nie pomaga przeprogramuj
jego adres (1-20) przy czym Ŝaden nie moŜe się powtarzać)

Podczas uŜywania kilku manipulatorów mogą występować ograniczenia w sterowaniu,
wynikające z tego, Ŝe zawsze główny manipulator Master cab z adresem 1 ma pierwszeństwo
i istnieje moŜliwość ograniczania funkcji przez pozostałe manipulatory ( moŜna np.
wszystkie, lub niektóre pozbawić moŜliwości programowania na rzecz manipulatora
głównego.
Dodatkowe funkcje występujące w systemie Prodigy Advance2 lub w systemie Prodigy
Express po dołączeniu samego manipulatora systemu Prodigy Advance2

UŜywanie systemu z manipulatorem Prodigy Advance2 oznacza zdecydowanie więcej
moŜliwości. Dziesięć funkcji uruchamianych jest następującymi kombinacjami przycisków
SYS + O KASOWANIE ZAPROGRAMOWANYCH TRAS
SYS + 1 USTAWIENIE ZEGARA
SYS + 2 USTAWIENIE SKALI CZASU
SYS + 3 TRYB MANEWROWY (WŁ/WYŁ)
SYS + 4 FORMAT CZASU (12/24H)
SYS + 5 PROGRAMOWANIE TRAS
SYS + 6 ADRESOWANIE MANIPULATORA
SYS +7 OKRESLANIE KTÓRE MANIPULATORY DAJĄ  MOśLIWOŚĆ

PROGRAMOWANIA NA MAKIECIE
SYS + 8 OKRESLANIE KTÓRE MANIPULATORY DAJĄ  MOśLIWOŚĆ

PROGRAMOWANIA NA TORZE DO PROGRAMOWANIA
SYS +
9

OKREŚLANIE ILOŚCI FUNKCJONUJĄCYCH MANIPULATORÓW
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Tryb manewrowy
Po przełączeniu na tryb manewrowy zmienia się funkcja pokrętła szybkości – moŜna nim
kontrolować nie tylko prędkość ale równieŜ kierunek
 Zegar modelowy
Naciśniecie przycisku „TIME”  powoduje wyświetlanie czasu w miejscu gdzie wyświetlany
jest adres lokomotywy, powtórne naciśnięcie TIME  przywraca adres lokomotywy na
wyświetlaczu.
Ustawienie czasu, skali czasowej i trybu moŜliwe tylko na głównym manipulatorze
(Prodigy Advance2 z adresem 1)
Ustawienie czasu- naciskamy łącznie SYS i 1 ustawiamy czas (inny niŜ wyświetlany) i
naciskamy ENTER
Ustawienie skali –polega to na określeniu ile realnych sekund składa się na jedną skalową
minutę – 1 znaczy, Ŝe minuta skalowa (modelowa trwa tyle co sekunda- czas modelowy
biegnie 60 razy szybciej niŜ rzeczywisty, odpowiednio wpisanie 30 sprawia Ŝe czas
modelowy biegnie dwa razy szybciej od modelowego.
Naciskamy SYS i 2, wprowadzamy wartość (z zakresu 1-60) i naciskamy ENTER
- naciskamy SYS i 4 -wyświetla się AM (przed południem ) lub PM (po południu) bądź nic ,
powtórnie naciskamy tę samą kombinację aby wybrać 12 godzinny lub 24 godzinny format
czasu
 Odczytywanie wartości zmiennych (CVs) na torze do programowania
(tylko jeŜeli dekoder udostępnia tę funkcję)
1. Naciskamy PROG aŜ dojdziemy do opcji „rEAD Prog Track”, potem naciskamy ENTER
2.Migający napis „Adr” zaprasza do odczytanie adresu
   Naciskamy ENTER i odczytujemy, lub od razu naciskamy SHIFT aby przejść do
następnych zmiennych
(MOśE UPŁYNĄĆ KILKA SEKUND NIM NASTĄPI ODCZYT- JEśELI DEKODER NIE
DAJE TEJ MOśLIWOŚCI POJAWIA SIĘ NAPIS „Err” (Error- Błąd)
3. Następny migający napis to „SV” czyli napięcie startu, odczytujemy po naciśnięciu
ENTER lub przechodzimy przez SHIFT do kolejnych zmiennych : „Acc” (przyspieszenie) i
kolejno do „dEc” (zwalnianie), „TV” (maksymalne napięcie)
4.W końcu dochodzimy do migającego napisu „CV#”, wpisujemy numer zmiennych, których
wartość chcemy odczytać i naciskamy ENTER – system czyta zaprogramowana wartość,
kolejnym naciśnięciem ENTER powodujemy znów wyświetlenie migającego „CV#” ,
moŜemy wpisać numer i odczytać wartość lub wyjść z trybu odczytu ( naciskamy ENTER)
Formowanie zespołu w trybie tradycyjnym
Prodigy Advance2 ( lub tylko dołączenie manipulatora tego systemu) pozwala na sterowanie
zespołem lokomotyw  wyposaŜonych w dekodery starej generacji ( bez CV19)
Jest to sposób polegający na tym Ŝe czołowa (główna) lokomotywa zespołu otrzymuje
komendy i ona rozsyła je do pozostałych lokomotyw. Występuje tu więc pewne czasowe
przesunięcie.

1. Naciskamy „CONSIST” aŜ napis oLD SET pojawi się, naciskamy ENTER
2. Miga napis LEAd Loc (czołowa lokomotywa) Wprowadzamy adres jaki ma ta

lokomotywa , naciskamy ENTER lub jeśli chcemy zmienić kierunek jazdy lokomotywy
przed naciśnięciem ENTER naciskamy DIRECTION

3. Wyświetla się napis Add Loco (dodaj lokomotywę), wprowadzamy adres dołączanej
lokomotywy ( moŜemy zmienić je kierunek) i naciskamy ENTER

4. powtarza się to co w pkt.3 ( maksymalnie przy tradycyjnej jeździe wielokrotnej zespół
moŜe się składać z 4 lokomotyw) Aby skończyć formowanie składu naciskamy
ENTER
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Sterowanie „zespołem tradycyjnym”
Zespół tradycyjnie uformowany reaguje na adres lokomotywy czołowej
Naciskamy CONSIST – pojawia się napis Cons potem naciskamy LOCO i wprowadzamy
adres lokomotywy czołowej a następnie zatwierdzamy klawiszem ENTER

Sterując pokrętłem szybkości regulujemy jazdę całego zespołu, funkcjami lokomotyw
musimy sterować wywołując ich własne adresy.

JeŜeli sterujemy w trybie wielokrotnej jazdy tradycyjnej wyświetla się nam napis Cons i adres
czołowej lokomotywy ( głównej – nie musi być ona pierwszą w szeregu)
W przypadku jazdy wielokrotnej zaawansowanej obok napisu Loco wyświetlany jest adres
zespołowy
Kasowanie zespołu tradycyjnego
Naciskamy CONSIST aŜ ukaŜe się opcja Cons oLd cLr a potem ENTER – wszystkie
lokomotywy zaczynają reagować na ich własne adresy (przedtem taka sytuacja dotyczyła
tylko lokomotywy czołowej)
Programowanie tras ( sterowanie grupami dekoderów akcesorii)
MoŜemy utworzyć 31 tras ( kaŜda grupująca do 8miu dekoderów)

1. Naciskamy SYS i 5, pojawia się ROUTE SET (zaprogramuj trasę)
2. naciskamy ENTER wprowadzamy numer trasy (1-31) i zatwierdzamy ENTER
3. wyświetla się napis Add Accy# (wprowadź adres) Wpisujemy wcześniej nadany adres

(1-255) (jeŜeli chcemy zmienić kierunek – np. przełączenia zwrotnicy to naciskamy
Direction) potwierdzamy dodanie urządzenia do trasy poprzez ENTER.

4. wyświetla się znów napis Add Accy# (wprowadź adres) postępujemy jak wyŜej i tak
dalej , kończymy grupowanie urządzeń (ustalanie trasy) poprzez ENTER

Operowanie trasami – naciskamy ROUTE, wprowadzamy numer trasy i ENTER , wyświetla
się 1 lub 2 zachęcając to wyboru jednej z dwóch opcji , wyboru dokonujemy naciskając jeden
z  przycisków (1 lub 2)
Kasowanie trasy- naciskamy SYS i 0, potem ENTER, wprowadzamy numer trasy i ENTER

Programowanie dekoderów akcesoriów
1. Naciskamy PROG aŜ ukaŜe się Prog Prog Track, naciskamy ENTER i ukazuje się

napis CV#
2. wpisujemy 513 i naciskamy ENTER (zgodnie z informacjami z instrukcji dekodera

akcesoriów) wpisujemy adres i naciskamy ENTER

Wybieranie akcesoriów (sterowanie pojedynczymi akcesoriami)-
1. naciskamy ACCY , wpisujemy adres i potwierdzamy ENTER
2. wyświetla się 1 lub 2 naciskamy 1 włączenie, 2 wyłączenie, moŜemy przytrzymać

przycisk aŜ urządzenie się przełączy
3. Aby wyjść ze sterowania urządzeniem naciskamy ENTER

Wszelkie pytania i uwagi prosimy kierować na adres polskiego dystrybutora:
biuro@art-trade.pl


