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1. Omschrijving

De PIKO Navigator behoort tot de modernste en meest comfortabele handregelaars voor digitaal
aangestuurde modelbanen. De mogelijkheden beperken zich niet alleen tot het besturen van
locomotieven. De Navigator biedt daarnaast nog verdere exclusieve besturingsmogelijkheden.

1.1 Overzicht van de mogelijkheden
-

Groot verlicht LCD scherm met eenvoudige menustructuur
Locomotief-configuratie met alfanumerieke namen en pictogrammen
De pictogrambibliotheek omvat de PIKO modellen en een veelvoud van actuele G-spoor
locomotieven van andere aanbieders
10.239 mogelijke locomotiefadressen
14/28/128 rijstappen
2.048 wisseladressen
32 automatische functies voor locomotieven en wissels
5 verschillende programmeermogelijkheden voor decoders
16 programmeerbare wisselstraten met ieder maximaal 15 wissels
NMRA standaard functies F1 t/m F16
Parallelle en seriële gegevensverwerking
Bidirectionele radiografische besturing
Meervoudige tractie: 16 locomotiefsamenstellingen met ieder maximaal 4 locomotieven
Programmeerbare Not-Stop-toetsen
De split-screen aanduiding maakt de gelijktijdige bediening mogelijk van twee componenten:
Twee locomotieven of één locomotief en een wissel(straat)
Kinderbeveiliging
Laadfunctie voor een accu
Systeemaanduidingen met stroomopname, softwareversie, etc.
Geschikt voor multiprotocol: PIKO, DiMAX en Lenz®Xpressnet
Gratis software updates via internet

1.2 Leveringspakket

In de doos van de PIKO Navigator zijn de volgende componenten verpakt:
1x PIKO Navigator
1x Aansluitkabel
1x Handboek (Duits- en Engelstalig)
Mocht één van deze componenten niet in de doos aanwezig zijn, neem dan s.v.p. contact op met uw
modelspoorwinkelier. Hij zal u graag behulpzaam zijn met een oplossing.
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Aanwijzing: Batterijen of accu’s voor de radiografische bediening zijn niet in het leveringspakket
opgenomen. U dient hiervoor drie penlight batterijen (type AA) te gebruiken. Als u de laadfunctie van
de Navigator wilt gebruiken, dan dient u hiervoor penlight accu’s (type AA) NiMH of NiCd te
gebruiken. De laadfunctie moet in dit geval in het menu worden geactiveerd.

1.3 Vorm & ergonomie

De PIKO Navigator is een ergonomisch gevormde handregelaar. Hij is met één hand eenvoudig te
bedienen. Daarnaast is hij geschikt voor zowel rechtshandige als ook voor linkshandige gebruikers.
Het batterijvak is optimaal geïntegreerd in de achterzijde van de handregelaar. Een groot grafisch
LCD scherm geeft gedetailleerde informatie over de locomotief en de modelbaan. De PIKO Navigator
biedt de mogelijkheid om twee functies gelijktijdig uit te voeren. Daarbij horen bijvoorbeeld het
bedienen van een locomotief en het schakelen van wissels of wisselstraten. De tweede functie is
daarbij vrij te kiezen door de gebruiker. Gedetailleerde informatie hierover volgt in de komende
hoofdstukken.

2. Ingebruikname

Dit hoofdstuk is gewijd aan de eerste ingebruikname van de PIKO Navigator. De stappen naar het
eerste rijden met de PIKO Navigator zijn zeer eenvoudig en kunnen zonder kennis vooraf snel worden
doorlopen. Hieronder wordt de werking van de Navigator en de eenvoudige bediening van een
locomotief uitgebreid uitgelegd.

2.1 Aansluiting

De PIKO Navigator is bestemd voor gebruik in combinatie met de PIKO digitale centrale (35010). Hij
kan gebruikt worden met een kabel- of radioverbinding. Dit laatste in combinatie met de PIKO radioontvanger (35012). Na het inschakelen meldt de PIKO Navigator zich radiografisch of via de kabel aan
bij de centrale. Mocht er geen verbinding worden gelegd, dan verschijnt er een bericht op de display.
De actuele verbindingssoort (kabel of radiografisch) wordt in de display via een symbool aangeduid.
Verbinding per kabel

Radiografische verbinding

(Er wordt geen batterijsymbool aangeduid,
omdat de Navigator per kabel wordt gevoed)

2.1.1 Aan- en uitschakelen

In geval van een aansluiting per kabel start de Navigator automatisch. Bij een radiografische
verbinding moet de Navigator worden ingeschakeld via de toets “F”. Door langer te drukken op de
toets “F” (>1 seconde) wordt de Navigator uitgeschakeld.
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2.1.2 Ingeven van het locomotiefadres en de eerste keer rijden

Via de loc-keuzetoets “I“ of “M2” komt u in het invulvenster voor het locomotiefadres. Door het
ingeven van het locomotiefadres via het toetsenbord, b.v. locomotiefadres “0003”, en een
bevestiging met “M3” wordt de gewenste locomotief gekozen voor enkelvoudig rijbedrijf. Uw loc kan
nu met de draaiknop worden bediend. U kunt nu direct de eerste rit maken met uw loc. Aansluitend
springt de Navigator terug naar de rijmodus (het locomotiefadres kunt u vinden in de
gebruiksaanwijzing van uw locomotief of van uw locdecoder). De loc ontvangt uw rijgegevens met 28
rijstappen en parallelle functiegegevens. De gedetailleerde functieaanduidingen, afbeelding loc,
naam loc, etc. worden besproken in de CONFIGURATIE LOCOMOTIEF (hoofdstuk 4 van deze
gebruiksaanwijzing.

2.1.2.1

Rijden met de PIKO analoge rijregelaar (35002)

De Navigator kan ook als afstandsbediening fungeren voor de PIKO analoge rijregelaar (in
combinatie met de radiografische ontvanger 35012). Nadere gegevens over het aansluiten van en de
mogelijkheden vindt u in de gebruiksaanwijzing van de PIKO rijregelaar 35002.

2.1.3 Informatie over radiografisch

De PIKO Navigator gebruikt een aanmeldings- en kostenvrije radiofrequentie. Met het veel gebruikte
radiografische systeem van LGB® botst hij niet. Beide systemen kunnen daarom naast elkaar worden
gebruikt bij één modelbaan. Het radioverkeer is bidirectioneel. De gegevensoverdracht vindt met
hoge snelheid en zonder beperking plaats. De reikwijdte van de verbinding is in de buitenlucht
probleemloos 50 tot 100 meter. In binnenruimtes kan de reikwijdte door verschillende
bouwmaterialen beperkt zijn. Let er s.v.p. op, dat storingen in de verbinding principiëel mogelijk zijn
vanwege andere draadloze apparaten, zoals b.v. draadloze computermuizen, toetsenborden,
hoofdtelefoons, deuropeners van garages, etc. Deze storingen kunnen de prestaties en de reikwijdte
van het radiosignaal beïnvloeden, of zelfs volledig onmogelijk maken. Door het wisselen van kanaal
kan de verbinding mogelijk verbeterd worden (zie hoofdstuk 6.5.1.1). Bij het gebruik van meerdere
radiografische Navigators, moeten deze met verschillende ID-nummers worden geprogrammeerd.

2.1.4 Aansluiting Navigator aan centrales van andere aanbieders

De PIKO Navigator kan ook met digitale centrales van MASSOTH worden gebruikt: DiMAX, 1200Z,
1210Z, 800Z en LGB® MZS III. Bovendien kan de Navigator via een aparte radio-ontvanger
(verkrijgbaar bij de vakhandel) ook worden aangesloten aan centrales met XpressNet®.

2.1.5 Beperkte functionaliteit aan LGB®MZSIII

Aan deze centrale zijn uitsluitend de instellingen 14 + 28 rijstappen te gebruiken. Het alleen mogelijk
om het adres + de CV’s direct te programmeren. CV’s lezen, PoM en registerprogrammeren zijn niet
bruikbaar. Er zijn ook geen automatische functies mogelijk.
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2.2 Menuoverzicht (diagram)
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2.3 Bedieningselementen

De PIKO Navigator beschikt over verschillende bedieningselementen. Hieronder een overzicht van de
functies en de bezetting van de toetsen van de PIKO Navigator.
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2.3.1 Het display “A”

Het grote grafische display geeft doorlopend gedetailleerde informatie over de toestand van de loc
en de modelbaan. Met een afmeting van 54 x 26 mm is de informatie altijd goed leesbaar. Onder
andere worden op het display constant de configuratiegegevens getoond, zoals b.v. de afbeelding
van de loc, de naam van de loc, het loc-adres, de wijzigbare rijstappen, parallelle of seriële aansturing
van de functies, de actieve functies van 1 t/m 16, de rijrichting, de actuele rijsnelheid in rijstappen,
grafische balk voor de actuele rijsnelheid, etc. De achtergrondverlichting van het display kan in het
menu worden in- of uitgeschakeld. Hieronder volgt de basisindeling van het display:
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2.3.2 Menu toetsen “M”

De menu toetsen “M1”, “M2”, “M3” van de handregelaar zijn, afhankelijk van de benodigde
menufuncties, variabel bezet. De betreffende functiebezetting van de menu toetsen staat altijd in de
onderste regel van het display. Het wordt getoond in wit schrift op een zwarte achtergrond. Hier een
voorbeeld:

2.3.3 STOP toetsen “B” + “C”

De PIKO Navigator is eenvoudig met één hand te bedienen, zowel voor rechts- als voor
linkshandigen. Voor dit doel is de Navigator met twee Stop toetsen uitgerust, welke individueel
instelbaar zijn. Naar behoefte kunnen deze twee toetsen onafhankelijk van elkaar met een andere
stop functie worden geprogrammeerd, zoals b.v. een totale noodstop functie of alleen een
locomotief stop functie. De configuratie van de STOP functie kan ik het menu van de Navigator
worden doorgevoerd (hoofdstuk 6.4.2). In de afleveringstoestand (ingesteld voor rechtshandigen)
wordt met de rechter STOP toets “B” een noodstop uitgevoerd. Dit betekent, dat de stroom op de
rails onmiddellijk totaal wordt uitgeschakeld. Met de linker STOP toets “C” wordt de noodstop weer
opgeheven.

2.3.4 Bediening van de hoofdfunctie

De hoofdfunctie van de PIKO Navigator wordt via de ronde draaiknop uitgevoerd (in het schema met
“D” aangeduid). Met de draaiknop wordt de rijrichting en de rijsnelheid van één locomotief of een
meervoudige tractie geregeld.
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2.3.5 Bediening van de nevenfunctie “E”

De tweede functie van de handregelaar wordt via de drie toetsen onder de ronde draairegelaar “D”
bediend. Parallel aan de eerste functie, kunnen hiermee een tweede loc, verschillende
magneetgestuurde artikelen of een wisselstraat worden aangestuurd.

2.3.6 Toetsenbord

Via het toetsenbord van de PIKO Navigator kunnen tot 16 functies (F1 t/m F16) direct worden
verwerkt. Met de F-toets “F” kan gewisseld worden tussen het eerste functieniveau (F1 t/m F8) en
het tweede functieniveau (F9 t/m F16).

2.3.7 Lichtfunctie “H”

De toets “H” schakelt de lichtfunctie van de actueel aangestuurde loc aan en uit. De lichtfunctie
wordt onafhankelijk van de functies F1 t/m F16 geschakeld en wordt daarom hier apart behandeld.

2.3.8 Locomotiefkeuzetoets “I” of “M2”

Met het indrukken van de toetsen “I” of “M2” belandt u in het locomotiefkeuzemenu van de
handregelaar. Er zijn verschillende mogelijkheden om een locomotief te kiezen. Meer informatie
hierover treft u aan in hoofdstuk 4.1.7.

2.3.9 Functieniveau / Aan – UIT “F”

Via de F-toets “F” wordt het functieniveau van het toetsenbord bepaald. Onder de locomotiefnaam
worden daarbij steeds de actuele instellingen getoond. Bij F1…8 worden via het toetsenbord de
functies F1 t/m F8 bediend. In het tweede functieniveau worden bij F9…16 worden via het
toetsenbord de functies F9 t/m F16 bediend. Door opnieuw op de F-toets “F” te drukken komt u
weer terug in het eerste functieniveau F1…8. Daarnaast kunt u het toetsenbord van de nevenfunctie
terugschakelen naar de hoofdfunctie.
Wanneer u de PIKO Navigator draadloos gebruikt, kunt u de handregelaar door het bedienen van de
toets “F” in- en uitschakelen.
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3. De eerste stappen naar het rijden

De eerste stappen naar het rijden met de PIKO Navigator zijn zeer eenvoudig en kunnen ook zonder
kennis snel worden uitgevoerd. Onderstaand wordt de aanmelding en de bediening van een
locomotief uitgebreid uitgelegd.

3.1 Aan- en uitschakelen

Als de PIKO Navigator met een kabel is aangesloten, dan start de handregelaar automatisch op.
Bij draadloze bediening wordt de PIKO Navigator via de toets “F” ingeschakeld.
Door langer (>1 sec.) op de toets “F” te drukken, wordt de Navigator weer uitgeschakeld.

3.2 Ingeven van het locomotiefadres

Via de locomotiefkeuzetoets “I” of “M2” komt u in het invulvenster voor het locomotiefadres. Door
het intoetsen van een locomotiefadres via het toetsenbord, b.v. “0003” en een bevestiging via toets
“M3”, is de locomotief al voor het rijden ingesteld. De Navigator springt aansluitend terug in de
rijmodus en nu kunt u al met de locomotief gaan rijden. Het locomotiefadres vindt u in de
gebruiksaanwijzing van uw locomotief.

3.3 De eerste rijden

Na het intoetsen van het locomotiefadres en de bevestiging met de toets “M3”, kan de locomotief al
met de draairegelaar worden bediend. Het rijden met de loc is zonder extra handelingen direct
mogelijk. De locomotief ontvangt de rij-gegevens met 28 rijstappen en met parallelle
functiegegevens. Uitgebreide functieaanduidingen, locomotief-pictogram, locomotiefnaam, etc.
worden pas behandeld in het hoofdstuk CONFIGURATIE LOCOMOTIEF.
Attentie: Houd er rekening mee, dat bij locomotieven die geconfigureerd zijn met 14 rijstappen, de
lichtfunctie niet correct zal functioneren, als deze met 28 rijstappen wordt aangestuurd. Hetzelfde
geldt voor locomotieven die op 28 rijstappen zijn ingesteld, maar met 14 rijstappen worden
aangestuurd.

4. Configuratie locomotief
4.1 Toegang tot de configuratie van de locomotief

Via deze handeling legt u de configuratie van de functies van uw locomotief vast. Daartoe behoren
bijvoorbeeld het aantal rijstappen, het protocol, seriële of parallelle gegevensverwerking of het
pictogram van de locomotief.
Door lang te drukken op de toets “M2” komt u in configuratiemenu van de locomotief.
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4.1.1 Locomotieven verwijderen

In het eerste configuratievenster heeft u de mogelijkheid om locomotieven die u niet meer nodig
hebt te verwijderen. Door het indrukken van de toets “M1” wordt de actuele loc gewist.

4.1.2 Configuratie rijstappen

Nadat u de locomotief-configuratie heeft opgeroepen, bevindt u zich als eerste in het
configuratiescherm voor het instellen van de rijstappen. Met toets “M2” kiest u tussen 14D, 28D,
128D en 14M rijstappen. De D staat voor DCC-protocol en de M voor het Motorola-protocol.
Bevestig uw keuze met toets “M3”.
Bij MZS III zijn uitsluitend 14+28 rijstappen mogelijk.

4.1.3 Modus functiegegevens

Bij de keuze voor de overdracht van de functiegegevens kan via de toets “M2” gekozen worden
tussen parallel P en seriëel S. Bevestig uw keuze daarna met toets “M3”, mits u niet aansluitend nog
de F-toetsen wilt configureren. (zie 4.1.4). De wijze van overdracht van de functiegegevens kunt u
vinden in de gebruiksaanwijzing van de decoder van uw locomotief.

4.1.4 Configuratie van de F-toetsen

Hier hebt u de mogelijkheid om de toetsen 1-8 op de Navigator te configureren als moment- of
permanentschakelaar. Dit betekent, dat als de getallen 1-8 in de display niet invers zijn afgebeeld,
dat de toetsen werken zoals voorheen (1x drukken zorgt voor 1x inschakelen of uitschakelen). Door
het indrukken van een numerieke toets, wordt het bijbehorende getal in de display invers afgebeeld
(in de afbeelding de nummers 2 en 6). Deze toetsen zijn nu in permanentmodus. Zolang de toets
wordt vastgehouden, wordt de onder deze toets geprogrammeerde functie uitgevoerd. Bevestig uw
keuze aansluitend met toets “M3”.
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4.1.5 Keuze van het locomotiefpictogram

Via de toetsen “M1” en “M2” kunt u uit alle aanwezige locomotiefsymbolen het passende pictogram
uitkiezen. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om via de numerieke toetsen het locomotiefpictogram
direct te kiezen. De tot uw beschikking staande locomotiefpictogrammen vindt u in hoofdstuk 7 van
deze gebruiksaanwijzing. Bevestig uw keuze aansluitend met toets “M3”.

4.1.6 Locomotiefnaam toewijzen

Hier bepaalt u naar persoonlijke voorkeur de omschrijving van de locomotief, zoals deze tijdens het
rijden onder het locomotiefpictogram wordt getoond. Ook bij gebruik van de tweede functie “E”
wordt de locomotiefnaam getoond. Hierbij staat de locomotiefnaam onder het locomotiefadres.
Met de toetsen “M1” en “M2” beweegt u langs alle tot uw beschikking staande tekens en kiest u de
gewenste letters, cijfers of tekens uit. De onderstaande tekens staan tot uw beschikking om de door
u gewenste locomotiefnaam samen te stellen:

Als u een teken wilt uitkiezen, dan beweegt u de cursor naar rechts door het indrukken van de
rechtertoets van de tweede functie
.
Nu kan het volgende teken worden bepaald. Deze stappen herhaalt u zo lang, totdat u de
omschrijving compleet heeft ingetoetst. De locomotiefnaam kan maximaal uit 10 tekens bestaan,
zoals bijvoorbeeld: V60 of: V60 HANS, als aanduiding voor de V60 van uw modelspoorvriend Hans.
Met de ronde STOP toets van de tweede functie
wordt het einde aangegeven van het
inbrengen van de tekens. Mocht u bijvoorbeeld de tekst HANS van de omschrijving V60 HANS willen
verwijderen, dan kunt u dit eenvoudig doen door op de open plek achter V60 éénmalig het eindpunt
van de tekenrij aan te geven door op de eerder genoemde STOP toets te drukken. Indien u deze
wijziging met OK bevestigt, zal de verandering van de locomotiefnaam worden overgenomen. Bij de
eerstvolgende keer zal na het laden van de configuratie de locomotiefnaam tijdens het rijden correct
worden getoond als V60.
De naam wordt uitsluitend in het geheugen van deze Navigator opgeslagen. Zo kan op iedere
Navigator voor elke locomotief een naam naar keuze worden vastgelegd.
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4.1.7 Configuratie vastleggen

Hier volgt hoe u de configuratie van uw locomotief vastlegt. Met toets “M2” worden de gegevens
permanent opgeslagen en zijn na het opnieuw inschakelen van de centrale nog steeds aanwezig.
Als u de gegevens echter vastlegt met toets “M3”, dan zijn de opgeslagen gegevens uitsluitend
tijdens de actuele spelcyclus beschikbaar. Als de centrale op een later tijdstip weer wordt
ingeschakeld, dan zullen de gegevens zijn gewist. Wanneer de gegevens definitief zijn vastgelegd met
“M2”, dan komt u bij opnieuw inschakelen direct in de rijmodus terug.

4.1.8 Meer locomotieven definiëren

Om nog een locomotief te configureren, handelt u zoals in hoofdstuk 3 staat beschreven.

4.1.9 Laden van een locomotief

Reeds geconfigureerde locomotieven zijn in de centrale en in de Navigator opgeslagen en kunnen in
de locomotiefkeuze-modus worden geladen. Hiervoor zijn twee mogelijkheden. Door het intoetsen
van het adres (“M2”, adres) via het toetsenbord wordt het locomotiefadres, ofwel het decoderadres,
ingetoetst en met toets “M3” geladen.

In de rijmodus staat dan het gekozen locomotiefadres tot uw beschikking. Mocht het ingetoetste
locomotiefadres niet geconfigureerd, dan komt u in het configuratievenster voor het eerste rijbedrijf
met nieuwe locomotief.
Een tweede mogelijkheid is het kiezen van een geconfigureerde locomotief uit de lijst van reeds
opgeslagen locomotieven. Via de toets “M2” bladert u loc voor loc door de lijst. Met de toets “M3”
wordt uw keuze bevestigd. Mocht u het locomotiefkeuzemenu weer willen verlaten zonder een
locomotief te kiezen, dan kunt u door het indrukken van toets “M3” teruggaan naar de rijmodus,
wanneer u nog geen nieuwe locomotief heeft gekozen of ingetoetst.

4.1.10 Afmelden van een locomotief

Een locomotief die op de Navigator is aangemeld, is gereserveerd en kan door andere deelnemers
niet zonder meer worden overgenomen, zolang deze niet expliciet door u is vrijgegeven. Dit laatste
gebeurt zeer eenvoudig door het openen van het locomotiefkeuzemenu (toets “M2” of “0#”).
Daardoor wordt de aangestuurde locomotief automatisch afgemeld.
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Aanwijzing: Het beheer van de locomotieven gebeurt in de digitale centrale. Als u één van de
beschikbare locomotieven kiest, dan wordt deze in de centrale als bezet gemarkeerd en kan daardoor
niet worden aangestuurd door andere deelnemers.
Dit is onafhankelijk van de bedrijfstoestand van de locomotief. Een rijdende loc wordt altijd passief
afgemeld, omdat zij nog steeds gegevens van de centrale moet ontvangen. De loc wordt daarom
uitsluitend van de besturingsbus afgemeld, zij kan echter door andere deelnemers worden geladen.
Meldt u echter een locomotief af als deze stilstaat, dan wordt deze actief afgemeld.. Dat betekent,
dat ze ook in de centrale wordt afgemeld en daardoor niet meer actief is.
Het actieve afmelden zal de gegevensoverdracht via de rails versnellen.

4.1.11 Overnemen van een locomotief

Wanneer u tijdens het spel wisselt naar een locomotief die al op de baan rijdt, dan moet u deze
locomotief opvangen met de actuele rijsnelheid om haar te kunnen besturen.
Na het laden van de locomotief worden in de display de actuele snelheid (rijstap) en de rijrichting
getoond. Om de locomotief op te vangen draait u de rijregelaar net zo lang in de rijrichting tot het
aantal rijstappen in het scherm beginnen te wijzigen. De locomotief is dan opgevangen en vanaf dat
moment weer bestuurbaar.

4.1.12 Laden van een reeds bezette locomotief

Locomotieven die al door een deelnemer of door uzelf zijn vastgelegd, kunnen niet nogmaals worden
geladen. Pas na de vrijgave van de betreffende locomotief door de andere deelnemer kan de loc
door u worden geladen. Het vrijgeven van een locomotief gebeurt altijd door het openen van het
locomotiefkeuzemenu “0#” of “M2” op het betreffende functieniveau, ongeacht of de locomotief
rijdt of dat hij stilstaat.
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4.1.13 Analoge locomotief

Uiteraard kan ook één analoge locomotief met de PIKO Navigator worden aangestuurd. Het adres
van een analoge locomotief is “0”. De definitie van de locomotiefeigenschappen, zoals bijvoorbeeld
rijstappen of functies, is bij een analoge locomotief niet mogelijk. De locomotiefconfiguratie kan in
dit geval niet worden uitgevoerd. Een analoge locomotief wordt in de display met een pictogram van
een analoge rijregelaar aangeduid.

Aanwijzing: Een eventueel hoogfrequent fluiten van een analoge locomotief op een digitale baan
wordt veroorzaakt door de bijzondere vorm van digitale spanning. Verder rijden met een dergelijke
locomotief wordt afgeraden. Lichtwisseling is in het algemeen niet mogelijk. (Kijk hiervoor in de
gebruiksaanwijzing van de betreffende fabrikant.)

4.2

Rijden met de Navigator

4.2.1

Functies bij het rijden met de Navigator

Zoals u bent gewend, bestuurt u uw locomotief tijdens het rijden met de grote draairegelaar. In de
middenstand van de draaiknop staat de loc stil. In de display wordt de rijstap 000 aangeduid. De
rijrichting van de locomotief wordt aangeduid door een pijl vóór het aantal rijstappen.

De functies worden bediend met de functietoetsen 1 t/m 8. Als de locomotieven de gegevens parallel
ontvangen, dan licht de betreffende functie in de display één keer op. Ontvangt de locomotief de
functiegegevens echter seriëel, dan licht de functie F1 meerdere keren op.
Met de toets “F” schakelt u het functieniveau van de functies 1 t/m 8 naar de hogere functies 9 t/m
16. Door het nog een keer indrukken van de toets “F” worden de functietoetsen weer teruggezet
naar de functies 1 t/m 8. De functies F1 t/m F16 zijn op de functietoetsen afgebeeld.
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5. Tweede functie

De PIKO Navigator biedt naast de hoofdfunctie, de aansturing van de locomotief, een tweede
aanstuurmogelijkheid voor verschillende functies. Zo kan men met de draairegelaar een loc
aansturen en daarnaast wissels of rijwegen schakelen of zelfs een tweede locomotief aansturen.

5.1 Infomodus

Bij het starten van de PIKO Navigator wordt standaard de infomodus van de tweede functie geladen.
Deze toont altijd de maximale rijstroom, de actuele belasting in Ampère en in procenten aan.
Daarnaast worden systeemmeldingen getoond.

Via de toets “M1” kan op elk moment de tweede functie van de PIKO Navigator worden gekozen. Als
u deze toets voor de eerste keer indrukt, dan wordt het toetsenbord (toetsen 0 t/m 9) ingesteld voor
de bediening van de tweede functie. Dit is duidelijk herkenbaar onder de locomotiefnaam. De
aanduiding wisselt van F1..8 naar 2.Fu. Een locomotief kan dan verder normaal worden aangestuurd,
maar er kunnen geen functies meer worden geschakeld. Door nog een keer indrukken wisselt de
tweede functie. Via de toets “F” kunt u het toetsenbord weer naar de hoofdfunctie terugschakelen.

5.2 Schakelopdrachten

Door het nog een keer indrukken van “M1” wisselt u binnen de modus schakelopdracht. Toets het
adres van een wissel in via het toetsenbord van de PIKO Navigator en schakel deze naar links of naar
rechts met de pijltoetsen
van de tweede functie. Daarnaast kunt u met de ronde STOP-toets
door de laatste acht reeds geschakelde wissels bladeren. Als u de wissels #0001 en #0006 dus
al een keer hebt geschakeld, springt u met de ronde toets opnieuw naar wissel #0001 en aansluitend
naar wissel #0006. Dit functioneert ook nog, als het toetsenbord alweer naar de hoofdfunctie is
teruggeschakeld (via toets “F”). U kunt dus een loc in de volle omvang aansturen en daarnaast de
laatste acht wissels schakelen.
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5.3 Rijwegen schakelen

Naast de schakelfunctie van individuele wissels, kunnen natuurlijk ook rijwegen in één keer worden
geschakeld. Deze moeten, zoals in hoofdstuk 6.3.1 is beschreven, vooraf worden gedefinieerd. Druk
zo vaak op “M1” tot in het veld nevenfunctie de aanduiding “Fahrstrasse” (Rijweg) verschijnt. Toets
vervolgens het adres van de rijweg in via het toetsenbord en schakel de rijweg met de rechter
pijltoets
. Alle elementen van de rijweg ontvangen daarmee de van te voren gedefinieerde
schakelopdracht.
Net als bij de schakelfunctie van de individuele wissels, kunnen de laatste acht geschakelde rijwegen
met de ronde STOP-toets
na elkaar worden afgeroepen en geschakeld.

5.4 Tweede locomotief

De PIKO Navigator biedt als handregelaar de mogelijkheid om twee locomotieven of treinen
tegelijkertijd en onafhankelijk van elkaar te besturen. Om in deze modus te komen, drukt u zo vaak
op “M1” tot in het veld nevenfunctie de aanduiding Lok : XXX wordt getoond. Toets nu het
locomotiefadres in en bevestig uw keuze aansluitend met de rechter pijltoets
van de tweede
functie. Met deze tweede locomotieffunctie kunnen uitsluitend geconfigureerde en opgeslagen
locomotieven worden geladen. De vrije invoer van een nieuwe onbekende loc is niet mogelijk.

Als het correcte locomotiefadres werd gekozen, dan worden in het display de gegevens van de
betreffende loc getoond. Daartoe behoren: locomotiefadres, locomotiefnaam (indien toegewezen),
licht, functies 1 t/m 8 en uiteraard de rijrichting en rijtrap.
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Met de pijltoetsen
stuurt u de tweede locomotief aan. De ronde STOP-toets zet de locomotief
automatisch op rijtrap 0 en laat de loc stoppen. Ook kunt u met deze toets gedurende de stilstand de
rijrichting wisselen. Een locwissel voert u door middel van de toets “0#”. Voor de tweede
aangestuurde locomotief kunnen dan de functies 1 t/m 8 worden bediend. Schakel daarvoor de
toewijzing van de functietoetsen om naar de tweede functie met “M1”.

6. Apparaatinstellingen

De apparaatinstellingen van de handregelaar, alsmede diverse systeeminstellingen kunnen via het
menu van de Navigator worden vastgelegd. Vanuit de rijmodus komt u via de toets “M3” in het
hoofdmenu.

In principe is het menu overal gelijk. “M1” is navigeren, “M2” is bevestigen en “M3” is terugkeren in
de rijmodus.
U bladert dus met “M1” door de keuzemogelijkheden tot de gewenste menupositie. U bevestigt uw
keuze vervolgens met “M2”.

6.1 Meervoudige tractie

Bij meervoudige tractie worden meerdere locomotieven samengesteld in één trein. Dit is o.a. bekend
van lange goederentreinen in de USA.
Om een meervoudige tractie te kunnen gebruiken, moet deze eerst worden gedefinieerd. Dit kunt u
nalezen in hoofdstuk 6.3.2.
Aanwijzing: Bij het samenstellen van een meervoudige tractie is het absoluut noodzakelijk, dat bij
alle locomotieven dezelfde eigenschappen zijn ingesteld. Dat betekent, dat alle locomotieven
hetzelfde aantal rijtrappen hebben en dat ze allemaal parallel zijn geprogrammeerd. Is dit niet het
geval, dan kan de meervoudige tractie niet worden ingesteld en zal worden afgebroken.
MEER INFORMATIE VINDT U IN HOOFDSTUK 6.3.2
Is de meervoudige tractie geconfigureerd zoals beschreven in hoofdstuk 6.3.2, dan kunt u deze nu
hier kiezen. Standaard wordt de meervoudige tractie nr. 1 geladen. Hier kunt u met “M2” door de
eerder ingestelde meervoudige tracties bladeren. Heeft u de gewenste meervoudige tractie
gevonden, dan kiest u deze met “M3”.
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Via het menu “M3” en “M2” wisselt u binnen de modus meervoudige tractie. Daarbij worden in de
modus meervoudige tractie in plaats van het locomotiefsymbool de adressen van de (maximaal 4)
tractielocomotieven getoond. De aansturing van de meervoudige tractie is vergelijkbaar met de
normale aansturing van één locomotief.
Als zich in de uitgekozen meervoudige tractie een niet geconfigureerd locomotiefadres bevindt, dan
wordt dit d.m.v. de letter X achter het adres aangegeven. Dit gebeurt eveneens als één van deze
locomotieven door een andere gebruiker bezet is.

Kies in deze gevallen een andere meervoudige tractie met “M2” of verlaat de modus meervoudige
tractie met “M3” en “M2”.
De hoofdfunctie van de Navigator kan worden omgeschakeld tussen de aansturing van één
locomotief of een meervoudige tractie.
Het menu toont op de eerste positie niet meer aansluitend de optie Loktraktion (meervoudige
tractie) maar Lok Fahren (met één loc rijden). Daarmee bent u teruggekeerd in de normale rijmodus.

6.2 Decoder programmeren

De Navigator ondersteunt alle bekende programmeerprocessen, welke momenteel tot de
NMRA/DCC standaard behoren. Let er bij het programmeren van een decoder op, dat niet alle
genoemde programmeervarianten van alle digitale systemen worden ondersteund. De
gebruiksaanwijzing van uw digitale systeem moet hierover gedetailleerde informatie geven. Kies de
voor uw digitale systeem geldende programmeervariant uit. Een aangesloten decoder bevestigt ieder
succesvol doorgevoerde programmeeropdracht met een korte stroompuls (motortik). Daarvoor moet
wel een motor zijn aangesloten. (Bij wisseldecoders moet hiervoor een wisselaandrijving zijn
aangesloten). Op deze wijze heeft u steeds de zekerheid, dat een programmeeropdracht correct
werd ontvangen en doorgevoerd.
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6.2.1 Locomotiefadres

Hier kunt u het locomotiefadres van uw locomotief programmeren. U kunt een adres kiezen tussen
de waarden 1 – 10239. De Navigator berekent automatisch de passende waarden voor CV 1, 17 en
18.
Daarnaast kunt u nog aangeven of de decoder met 14 of met 28 rijtrappen gebruikt moet worden.

6.2.2 CV uitlezen

Het uitlezen van de decoder is geen programmeervariant, maar is voor het controleren van de
geprogrammeerde instellingen onmisbaar. De Navigator ondersteunt dit uitleesproces. Daarbij
kunnen individuele instellingen worden gecontroleerd. In de Navigator wordt de uit te lezen CV
ingetoetst. Na het drukken op “OK” wordt de CV uitgelezen en wordt de geprogrammeerde waarde
in de display getoond.

6.2.3 CV programmeren

Het programmeren van CV’s is momenteel de eenvoudigste en meest geliefde programmeervariant,
welke door bijna alle digitale systemen wordt ondersteund. Daarbij wordt tijdens het
programmeerproces de te programmeren CV en de te programmeren waarde door de handregelaar,
de centrale of de PC opgevraagd en individueel in de decoder geprogrammeerd. Het programmeren
geschiedt afhankelijk van het gebruikte digitaalsysteem op een aparte programmeerrail of op een
gedeelte van het hoofdspoor van de modelbaan, dat in gebruik is als programmeerrail (de details
hierover kunt u vinden in de gebruiksaanwijzing van uw digitale centrale).
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6.2.4 CV schrijven op bitniveau

Enkele CV’s bestaan uit zogenaamde binaire waarden. Dit houdt in, dat er meerdere instellingen in
één CV waarde zijn samengesteld. Iedere functie heeft één bitplaats en een waarde. Als een
dergelijke CV geprogrammeert moet worden, dan dienen alle bitwaarden te worden opgeteld. Een
gedeactiveerde functie heeft altijd de waarde 0. Een actieve functie heeft de in de CV tabel
aangegeven waarde. Tel alle actieve waarden op en programmeer de uitkomst daarvan als waarde in
de betreffende CV. Alle bekende programmeerprocessen kunnen hiervoor worden gebruikt.

6.2.5 Registerprogrammering / CV indirect schrijven

Het registerprogrammeren was de eerste programmeervariant, die werd gebruikt voor het instellen
van decoders. Vanwege compabiliteitsredenen met oudere centrales en programmeerapparatuur
ondersteunen wij dit proces nog steeds. Bij dit proces worden de te programmeren CV en de waarde
in hulpvariabelen opgeslagen. De decoder voert aansluitend zelf de programmering van de gegevens
uit in de betreffende CV. Via de Navigator worden de waarden weggeschreven in register 6 en
register 5. De CV’s 1 t/m 4 worden altijd direct geprogrammeerd, alle hogere CV’s via
registerprogrammering.
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6.2.6 PoM – Program on Main / programmeren op de hoofdbaan

Het PoM-programmeerproces is het enig mogelijke proces om een programmering direct op de
hoofdrijbaan te kunnen uitvoeren. Daarbij kunnen, op CV 1 na, alle CV’s via PoM worden
geprogrammeerd. De PoM programmering dient uitsluitend te worden uitgevoerd als de locomotief
stil staat.
Programmeer uw decoder via de menuregel Decoder Programmeren in de PIKO Navigator. Hier kunt
u CV’s - (Configuratie Variabelen) programmeren en uitlezen, direct locomotiefadressen, PoM- en
registerprogrammering uitvoeren.
In de eerste stap kiest u met de toets “M1” de wijze van programmeren. Bevestig uw keuze met de
toets “M2”. De pijl springt vervolgens naar de volgende positie. Voer nu het door te programmeren
CV-adres in en bevestig deze invoer opnieuw met toets “M2”. Nu toetst u de te programmeren
waarde in voor de betreffende CV. Met de toets “M2” bevestigt u de geprogrammeerde waarde.
Vervolgens kunt u via de toets “M3” het programmeermenu verlaten.
Aanwijzing: De programmeerhandelingen dient met PIKO digitale centrales uitsluitend te worden
uitgevoerd op een programmeerrail (behalve bij PoM). Een programmeerhandeling op de hoofdbaan
is door middel van PoM wel mogelijk. Het PoM-programmeren werd getest met decoders van de
volgende fabrikanten: Massoth®, LGB®, Lenz®, ESU® en Uhlenbrock®.

6.2.7 Programmeren van wisseldecoder

Voor het programmeren van een wisseldecoder gaat u als volgt te werk. Sluit de wisseldecoder aan
de programmeerrail aan en sluit de programmeerbrug of verwijder de programmeerblokkering, zoals
dit wordt beschreven in de gebruiksaanwijzing van uw wisseldecoder. Bovendien moet er een wissel
als belasting zijn aangesloten, anders functioneert de terugmelding in de Navigator niet. Ga via toets
“M3” naar het hoofdmenu kies daar Decoder Programmeren. Daar gaat u door naar het menu CV
programmeren (bij oudere LGB® decoders moet u Register Programmeren gebruiken). Als CV waarde
geeft u 1 aan. Daarna onder “waarde” het voor de wisseldecoder gewenste adres. Als voorbeeld bij
het programmeren van adres 20 wordt dan 17 = de eerste uitgang, 18 = de tweede uitgang, 19 = de
derde uitgang en 20 = de vierde uitgang.
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6.3 Automatische programmering

Hier kunt u verschillende automatische functies instellen, zoals rijwegen, meervoudige tracties,
automatisch rijden en automatisch schakelen.

6.3.1 Programmeren rijwegen

Programmeer hier uw gewenste rijwegen. Er kunnen maximaal 16 rijwegen worden geconfigureerd.
Toets als eerste het nummer in van de rijweg, waarmee u in een later stadium de rijweg wilt
oproepen en bevestig dit met toets “M2”. In één rijweg kunnen maximaal 15 elementen worden
geconfigureerd. Tijdens de configuratie telt de PIKO Navigator® de elementen automatisch op. U
start met het opgeven van het eerste element en u definiëert een schakelrichting met de pijltoetsen
of
en bevestigt de configuratie van het eerste element met toets “M2”. Vervolgens kan
het volgende element van de rijweg op dezelfde wijze worden geconfigureerd.

Om de configuratie van een rijweg te beëindigen, laat u het adresveld van een element leeg en
bevestigt dit met toets “M3”. Daarmee wordt het einde herkend en de Navigator springt weer terug
naar het rijbedrijf. De rijstraat is nu geconfigureerd en kan worden geschakeld.
Mocht u een rijweg willen bewerken en bijvoorbeeld het derde element willen verwijderen, start dan
de betreffende rijweg opnieuw door het juiste rijwegnummer in te toetsen en te bevestigen met
“M2”. Vervolgens bevestigt u alle te behouden elementen met “M2”. Bevestig het derde element
met toets “M3” (niet met “M2”!). U beëindigt daarmee de programmeerhandeling en het derde
element zal automatisch worden gewist uit de rijweg.

6.3.2 Programmeren meervoudige tractie
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Met de voorziening meervoudige tractie kunnen maximaal vier locomotieven als één tractie worden
aangestuurd. In totaal zijn maximaal 16 meervoudige tracties mogelijk. Geef in de eerste stap het
nummer aan van de meervoudige tractie. Vervolgens kunnen de adressen van de eerste t/m de
vierde locomotief worden ingetoetst. Bevestig ieder locomotiefadres met “M2” en toets daarna het
volgende locomotiefadres van de tractie in. Met toets “M3” verlaat u het menu van de meervoudige
tractie. Net zoals bij de rijwegconfiguratie, worden de gegevens van de actuele positie en de
volgende gewist, wanneer u de configuratie verlaat met toets “M3”.

6.3.3 Automatisch rijden

Aanwijzing: De contacten bij automatisch rijden en automatisch schakelen worden in de display op
de volgende wijze aangeduid:  = a /  = b.
Daarmee wordt een eenduidige toewijzing van de terugmeldingersaanduiding gegeven.
Met de functie automatisch rijden heeft u de mogelijkheid om kleinere processen te automatiseren
zonder dat u een PC nodig heeft. Hiervoor heeft u Reedcontacten** nodig in uw modelbaan,
schakelmagneten** onder de loc en een terugmeldmodule**. Op iedere plaats in de modelbaan
waar een actie moet plaatsvinden tijdens het rijden, wordt een Reedschakelaar gemonteerd. Houd
bij de montage rekening met de uitloopafstand van de locomotief! Het contact moet daarom op
voldoende afstand te worden gemonteerd. Plak een schakelmagneet onder de te automatiseren
locomotief. Sluit de contacten aan volgens het aansluitschema van de terugmeldmodule.
Voor de programmering zijn vijf stappen noodzakelijk:








Doorlopende nummers tussen 1 en 16
Contactnummer toewijzen, welke een functie schakelt. U heeft de keuze uit 2.048 contacten
met ieder twee richtingen. (1a komt overeen met contact 1a, 1b komt overeen met contact
1b op de terugmeldmodule). a of b wordt met de pijltoetsen
uitgekozen.
Hier wordt het locadres opgegeven dat automatisch moet worden aangestuurd
Hier geeft u de actie op, welke tijdens het passeren van het railcontact moet worden
uitgevoerd:
0 = Loc moet vooruit rijden, wanneer zij momenteel achteruit rijdt of stilstaat
1 = Loc moet achteruit rijden, wanneer zij momenteel vooruit rijdt of stilstaat
2 = Loc moet in dezelfde richting verder rijden (alleen zinvol met wachttijd)
3 = Loc moet haar rijrichting omkeren
4 = Loc moet stoppen
Hier wordt een wachttijd in seconden vastgelegd (waarde van 1 – 255)

Na de complete invoer worden de ingebrachte gegevens opgeslagen, maar ze zijn nog niet actief.
Roep daarvoor het gewenste nummer van de instellingen van het automatisch rijden weer op (alle
zojuist ingestelde waarden worden nu getoond) en activeer dit nummer met de rechter pijltoets
. Deactiveer de functie het betreffende nummer van het automatisch rijden door het weer op
te roepen en de linker pijltoets
in te drukken.
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Aanwijzing: Zowel de activering als de deactivering van de functie van het automatisch rijden wordt
in het display van de Navigator niet aangeduid.
De gegevens van de activering worden uitsluitend in de database van de digitale centrale bewaard,
wanneer zij in de digitale centrale onder automatische functies werden opgeslagen.
Hier een voorbeeld van een eenvoudig pendelbaanvak:

6.3.4 Automatisch schakelen

Met de functie automatisch schakelen heeft u de mogelijkheid om wissels gestuurd via de locomotief
te laten schakelen. Hiervoor heeft u Reedcontacten** nodig in uw modelbaan, schakelmagneten**
onder de loc, een terugmeldmodule** en voor iedere wissel een wisseldecoder (PIKO 35013). Op
iedere plaats in de modelbaan waar een actie moet plaatsvinden tijdens het rijden, wordt een
Reedschakelaar gemonteerd. Het contact moet op enige afstand van de wissel worden gemonteerd.
Plak een schakelmagneet onder de te automatiseren locomotief. Installeer de wisseldecoder volgens
de meegeleverde handleiding. Sluit de contacten aan volgens het aansluitschema van de
terugmeldmodule.
Voor de programmering zijn vier stappen noodzakelijk:

**Reedcontacten, schakelmagneten en terugmeldmodules vindt u in de vakhandel
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Doorlopende nummers tussen 1 en 16
Contactnummer toewijzen, welke een functie schakelt. U heeft de keuze uit 2.048 contacten
met ieder twee richtingen. (1a komt overeen met contact 1a, 1b komt overeen met contact
1b op de terugmeldmodule). a of b wordt met de pijltoetsen
uitgekozen.
 Hier wordt het wisseladres opgegeven met de schakelrichting  of 
 De actie-aanduiding is weliswaar beschikbaar, maar die heeft hier geen functie
 Hier wordt een wachttijd in seconden vastgelegd (waarde van 1 – 255)
Na de complete invoer worden de ingebrachte gegevens opgeslagen, maar ze zijn nog niet actief.
Roep daarvoor het gewenste nummer van de instellingen van het automatisch schakelen weer
op (alle zojuist ingestelde waarden worden nu getoond) en activeer dit nummer met de rechter
pijltoets
. Deactiveer de functie het betreffende nummer van het automatisch schakelen
door het weer op te roepen en de linker pijltoets
in te drukken.
Aanwijzing: Zowel de activering als de deactivering van de functie van het automatisch schakelen
wordt in het display van de Navigator niet aangeduid.
De gegevens van de activering worden uitsluitend in de database van de digitale centrale bewaard,
wanneer zij in de digitale centrale onder automatische functies werden opgeslagen.
Hier een voorbeeld van een eenvoudige wisselaansturing:

Met de opbouw zoals deze hierboven is weergegeven, schakelt de wissel zichzelf automatisch in de
juiste rijrichting, afhankelijk of de locomotief op spoor 1 of 2 nadert.
**Reedcontacten, schakelmagneten en terugmeldmodules vindt u in de vakhandel
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6.4

Configuratie Navigator

In het configuratie menu van de Navigator kunt u instellingen wijzigen, die speciaal voor de Navigator
zijn. Hier schakelt u bijvoorbeeld de verlichting aan en uit, u stelt de noodstopmodus in, kiest u de
gewenste taal, programmeert u het ID nummer voor uw Navigator handmatig, blokkeert u uw
Navigator tegen ongewenste wijzigingen. In de uitgebreide configuratiemodus kunt u het apparaat
ook naar de fabrieksinstellingen terugzetten.

6.4.1 Verlichting

Via deze menuregel schakelt u de display-verlichting van de PIKO Navigator.
De volgende instellingen zijn mogelijk d.m.v. toets “M2”:
0 = Verlichting uit
1 = Display verlicht
2 = Display verlicht
3 = Display tot 50% gedimd
Bij voldoende omgevingslicht adviseren wij om de verlichting bij radiografisch gebruik uit te
schakelen of te dimmen. Dit verlengt de levensduur van de batterijen in belangrijke mate en
daarmee de speelduur van de Navigator bij draadloos gebruik.

6.4.2 Noodstopmodus

Kies via deze menuregel de noodstopmodus van uw voorkeur, bijvoorbeeld of u links- of
rechtshandig bent. Met LINKS en RECHTS configureert u de toets waarmee u de NOODSTOP wenst te
activeren. Met de tweede STOP-toets heft u de NOODSTOP weer op. Bij een NOODSTOP wordt alle
spanning van de rails gehaald. De optie RESET zorgt daarnaast voor een algemeen STOP-commando.
Daarmee blijven alle locomotieven wel stilstaan, maar de rijspanning zal weer worden ingeschakeld.
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Aanwijzing: Kiest u bijvoorbeeld de optie RECHTS, dan activeert u de NOODSTOP met de rechter
STOP-toets. Wanneer u een NOODSTOP heeft geactiveerd, dan knipperen beide STOP-toetsen van de
Navigator met een rood signaal. De rijspanning op de rails is uitgeschakeld. Via de linker STOP-toets
heft u de NOODSTOP weer op. Kiest u de optie RECHTS + RESET, dan kunt u aansluitend aan de
NOODSTOP met de linker STOP-toets een RESET-commando zenden. Wanneer u een RESET heeft
geactiveerd, dan lichten beide STOP-toetsen permanent rood op. Alle locomotieven blijven stilstaan,
maar de spanning is weer terug op de rails. Met de linker STOP-toets heft u het RESET-commando
weer op.
Daarnaast kunt u na het activeren van een RESET-commando een NOODSTOP activeren met de door
u toegewezen NOODSTOP-toets.
Belangrijk: De mogelijkheid bestaat, dat enkele decoders van een oudere generatie het RESETcommando niet herkennen. Deze decoders zullen in dat geval niet uitschakelen.

6.4.3 Taal wijzigen

Kies deze menuregel wanneer u de taal in de PIKO Navigator® wilt wijzigen naar een andere taal. De
keuze uit verschillende talen is afhankelijk van het geladen talenbestand, die u via een Software
Update (hoofdstuk 8) kunt installeren.
Er bestaan twee soorten talenbestanden:
400H-xx1.dimax = Hoofdtalenbestand
400H-xx2.dimax = Neventalenbestand
Op deze wijze kunt u uw talenpakket zelf samenstellen.

6.4.4 ID-nummer instellen

U kunt met maximaal acht PIKO Navigators via de PIKO radio-ontvanger (#35012) uw modelbaan
aansturen. Voor iedere extra draadloos gebruikte Navigator moet u het betreffende ID-nummer
handmatig instellen. “ID” betekent identificatie, bij de PIKO Navigator® is dit een getal van 1 – 8. Na
het inschakelen van de Navigator wordt boven in het display de actuele Navigator-ID getoond (b.v.
“Nav 1”.
Wanneer u de Navigator via de kabel gebruikt, worden de ID-nummers automatisch toegewezen. Er
zal daarom bij Navigators die met de kabel zijn aangesloten geen dubbele ID’s voorkomen, d.w.z. er
zal geen contradictie plaatsvinden tussen twee deelnemers. Desondanks bestaat ook bij
kabelgebonden gebruik de mogelijkheid om de ID-nummers handmatig aan te passen.
De ID-nummers voor kabel- en draadloos gebruik zijn onafhankelijk van elkaar en kunnen hier
worden gewijzigd.
Na de invoer van een ID-nummer en de bevestiging met toets “M2” zal de Navigator opnieuw
opstarten.
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6.4.5 Blokkeren

Met deze functie kunt u een soort kinderbeveiling activeren. Na de invoer van een 4-cijferige PIN
code en een bevestiging met toets “M2” staan alleen nog de volgende functies ter beschikking:
 Draairegelaar
 Toets “M1” (vrijgave van de Navigator met de PIN code)
 Toetsen 1 – 9 (functietoetsen)
 F-toets
U deactiveert deze functie weer via de toets “M1” gevolgd door de invoer van de door u gekozen 4cijferige PIKO code en vervolgens weer bevestigen met “M1”.
Aanwijzing: Mocht u op een dag uw PIN code niet meer weten, neem dan per email contact met ons
op. U kunt ons bereiken op hotline@piko.de (Duits) of info@scaletrading.nl (Nederlands). Geef in uw
email naast uw naam ook het serienummer van uw PIKO Navigator® op. Dit serienummer kunt u op
twee plaatsen vinden. Sluit uw Navigator per kabel aan uw digitale centrale aan. Tijdens het
inschakelen van de Navigator moet u de F-toets ingedrukt houden. U ziet dan links in het scherm het
serienummer staan. U kunt ook het batterijvak openen. Onder de batterijen ziet u een sticker met
daarop ook het betreffende serienummer. In ons voorbeeld is het serienummer: 00001.

Wij zenden u na ontvangst van uw email een nieuwe PIKO code toe om uw navigator de deblokkeren.

6.4.6 Fabrieksinstellingen

Om dit menu te bereiken moet u eerst Weitere (Verder) kiezen met toets “M2”.
Bevestig het terugzetten van uw Navigator naar de fabrieksinstellingen uitsluitend, wanneer u heel
zeker bent dat dit noodzakelijk is. Zo niet, verlaat dit menu dan met toets “M3”, omdat anders alle
door u geconfigureerde instellingen verloren zullen gaan!
Als u deze functie heeft uitgevoerd, dan bevindt de PIKO Navigator zich weer in de toestand van
aflevering. U moet dan alle geprogrammeerde instellingen (b.v. locomotieven, rijwegen,
meervoudige tracties, wissels, . . . . .) weer opnieuw invoeren. De Navigator wordt aansluitend
opnieuw opgestart.
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6.5 Radiozender
6.5.1 Configuratie radiozender

Bij de PIKO Navigator is de configuratie van de radiozender vrijgegeven.
De menuregel FUNKSENDER KONFIG (configuratie radiozender) kan nu worden opgeroepen

6.5.1.1

Kanaalkeuze

6.5.1.2

Uitschakeltijd

Kies hier het door u gewenste radiokanaal uit. Er staan vier kanalen ter beschikking. In de
aflevertoestand is kanaal 1 standaard voor ingesteld. Na een wisseling van kanaal schakelt de
Navigator zichzelf automatisch uit en moet handmatig weer ingeschakeld worden. In sommige
gevallen kan een kanaalwisseling het bereik van het signaal verbeteren. Dit dient individueel te
worden uitgetest. Let er op, dat als u van kanaal wisselt, dat u ook de ontvanger aanpast! lees de
handleiding van de ontvanger hierop na.

De uitschakeltijd bepaalt de duur van de instandhouding van de radioverbinding met de radioontvanger, totdat de Navigator zichzelf automatisch afmeldt, als er geen invoer meer plaatsvindt op
de Navigator. Bij uitschakelen of ontvangstverlies, worden automatisch alle toegewezen
locomotieven afgemeld. Dit gebeurt ook bij het verbreken van de verbinding met de ontvanger.
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6.5.1.3

Acculaadfunctie

De acculaadfunctie activeert u met “M2”. De laadfunctie is afhankelijk van de accuspanning. Als de
Navigator wordt gebruikt via de kabelaansluiting, dan kunnen de accu’s worden opgeladen.

UITDRUKKELIJKE AANWIJZING: Activeer de laadfunctie van de Navigator uitsluitend in het geval
dat u oplaadbare accu’s (NiMH of NiCd) in de Navigator heeft geplaatst. Gewone batterijen mogen
onder geen beding worden opgeladen! Dit leidt tot beschadiging van de batterij. Bovendien
bestaat er groot gevaar voor EXPLOSIE!!

Aan het batterijsymbool kunt u de laadtoestand van uw accu’s aflezen.

Als het binnenste gedeelte van het batterijsymbool knippert, dan worden de accu’s geladen.

6.6 Configuratie centrale

Deze functie is voor toekomstige toepassingen gereserveerd.
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7. Locomotiefsymbolen

De volgende locomotiefsymbolen zijn bij de aflevering reeds in de Navigator geïntegreerd. Het gaat
hierbij om alle PIKO G-spoor locomotieven en een groot aantal van G-spoor locomotieven van andere
fabrikanten. In de eerste regel staat het in te toetsen afbeeldingsnummer, onder in de afbeelding
staat de omschrijving van het voertuig.

Locomotieven en wagens van PIKO
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8. Software update

PIKO zal in de toekomst, op onregelmatige tijdstippen, software updates aanbieden voor de PIKO
Navigator®, die wij op onze website www.piko.de bekend zullen maken. Een software update kan
vooralsnog uitsluitend in onze fabriek plaatsvinden.

9. Technische gegevens

De PIKO Navigator® is een stuurapparaat voor digitale modelspoorbanen. Let bij het gebruik s.v.p. op
het volgende:
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10. Woordenlijst
Bit - kleinste digitale eenheid met de toestanden 0 en 1 (respectievelijk uit / aan). 8 bits vormen 1
Byte.
Booster - accessoire apparaat, dient als vermogensversterker dient. Levert additioneel stroom en
versterkt signalen.
BUS / BUS- systeem - dient voor de aansluiting van verschillende stuur- en terugmeldsystemen. Op
grond van de vele productuitvoeringen op de digitale markt zijn deze helaas zelden compatible met
elkaar.
Byte - bestaat uit 8 bits en kan volgens het decimale stelsel waarden tussen 0 en 255 aannemen
Centrale - het hart van ieder digitaal systeem - genereert de digitale gegevens en brengt deze
tesamen met de stroomvoeding via de rails over naar de verbruikers.
CV - Configuration Variable (configuratie variabele) - dient voor de individuele programmering van
een decoder; omdat de CV uit één byte (= 8 bits) bestaat, kunnen waarden tussen 0 en 255 worden
opgeslagen.
CV-programmering - met behulp van een digitale centrale kunnen CV's direct geadresseerd en
veranderd worden.
DCC- Digital Command Control, digitaal gegevensoverdracht format voor de communicatie tussen
centrale en decoder, gestandaardiseerd door de NMRA (National Model Railroad Association)
Decoder - digitale bouwsteen voor het herkennen en verwerken van digitale stuursignalen.
Digitaal systeem – een elektronisch rijsysteem. Vanwege gebruik van digitale techniek worden naast
de eigenlijke rijstroom ook commando’s zoals rijsnelheid, remvertraging, functies zoals “licht aan –
licht uit” via de rails naar de voertuigen gestuurd. Daartoe heeft ieder voertuig een eigen digitaal
adres nodig. De voertuigen moeten daarom met een zgn. digitale decoder zijn uitgerust. Hierdoor
kunnen meerdere locomotieven onafhankelijk rijden op één spoor. Er zijn verschillende protocollen
in gebruik (DCC, Motorola, etc.), welke niet door elkaar zijn te gebruiken.
Digitaal adres / DCC adres - adres van een digitaal artikel, waarop deze reageert. Alleen signalen, die
aan het betreffende adres gezonden worden, kunnen worden verwerkt. Afhankelijk van het digitale
systeem kunnen meer of minder adressen worden aangesproken.
Interface - een interface is de verbinding tussen een digitaal systeem en een PC. Als een PC
stuurcommando’s voor een digitale modelbaan moet overnemen, dan is een interface noodzakelijk.,
om de verschillende modules aan te kunnen sturen. In veel digitale centrales is een interface reeds
ingebouwd.
Magneetartikelen - accessoires (wissels, seinen), die met een magneet schakelen of door een
magneet geschakeld worden.
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Meervoudige tractie - meerdere locomotieven worden tezamen gevoegd en door parallelle sturing
als "één locomotief" gereden.
MOROP - verbond van modelspoorders een treinvrienden van Europa, uitwerking van de NEM.
MZS (Mehrzugsystem) – MZS is de aanduiding voor het LGB® digitale systeem. Dit systeem is
gebaseerd op de DCC-normering van de NMRA.
NEM - Norm Europees Modelspoor - uitwerking en vastleggen van standaarden en normen, die op de
modelbaan gebruikt worden. In de NEM zijn o.a. vastgelegd de uitvoering van koppelingen, de
schakelingen van decoders, etc. Ook de gebruikte tijdperken voor modelspoor zijn in NEM
vastgelegd.
NMRA - National Model Railroad Association - verbond van de Amerikaanse modelspoorvrienden,
uitwerking van de NMR-standaardenals bijvoorbeeld het DCC-dataformaat.
PoM - Programming on Main - programmeren op het hoofdtraject: er is geen toegevoegde
programmeerrail meer nodig om instellingen van de decoder te veranderen. Deze kunnen direct
gedurende het rijden op het hoofdtraject worden veranderd.
Protocol - vastgelegd format, hoe en welke gegevens over te brengen zijn.
Railbezet-melder - terugmeld bouwsteen, die in de rails verborgen ingebouwd wordt; meldt of een
bepaald baansegment bereden wordt of niet.
Rijstappen - het bereik tussen 0% motorvermogen en 100% motorvermogen wordt in meerdere
stappen onderverdeeld.
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11. Aanwijzingen
















De PIKO Navigator® is uitsluitend geschikt voor gebruik als stuurapparaat voor digitale
modelspoorbanen in combinatie met de aangegeven componenten.
De PIKO Navigator® kan en mag uitsluitend met de in deze handleiding beschreven
componenten worden gebruikt. Een andere toepassing is niet toegestaan.
Sluit de PIKO Navigator® uitsluitend aan de in deze handleiding beschreven apparaten aan.
Ook wanneer andere apparaten dezelfde stekkeraansluiting hebben, is het gebruik in
combinatie met deze apparaten niet mogelijk. Het zal tot beschadiging leiden van zowel de
PIKO Navigator® als de andere apparaten.
Let er s.v.p. op, dat de PIKO Navigator® nooit naar beneden valt. Pas ook op voor stoten. Dit
kan allemaal tot beschadiging van het apparaat leiden.
Voorkom dat de PIKO Navigator® langdurig wordt blootgesteld aan directe warmtebronnen
zoals zonneschijn of aan vochtigheid. Dit kan de functionaliteit negatief beïnvloeden.
Maak de PIKO Navigator® nooit open. Dit kan tot beschadiging en waardevermindering van
het apparaat leiden.
Reinig de PIKO Navigator® nooit met agressieve schoonmaakmiddelen, oplosmiddelen of
etsende chemicaliën.
Dit product is geen speelgoed. Dit product is daarom niet geschikt voor kinderen jonger dan
14 jaar.
Aan het product kunnen zich functionele, of om productietechnische redenen, scherpe
randen bevinden. Vanwege de functionele vormgeving bestaat onder bepaalde
omstandigheden gevaar van breken of storing.
Voor kleine onderdelen bestaat gevaar voor verslikken. Houd daarom de Navigator weg bij
kleine kinderen en ongeschoolde personen. Bij onoordeelkundig gebruik bestaat er gevaar
voor verwonding.
Gebruik de PIKO Navigator® uitsluitend met de in deze handleiding beschreven apparaten.
Elektrische en mechanische maataanduidingen zijn onder voorbehoud.
Vergissingen voorbehouden! De gegevens kunnen zonder vooraankondiging worden
gewijzigd.
Bij schade, veroorzaakt door onoordeelkundig gebruik of opening van het apparaat, vervalt
de garantie. Inbreuk op de garantiebepalingen leiden zeker tot garantieverlies en weigering
tot herstel.
Legitieme klachten zullen zonder kosten worden gerepareerd. Voor reparatie- of service
handelingen verzoeken wij u om het apparaat bij uw vakhandelaar in te leveren. U kunt het
echter ook goed verpakt en voldoende gefrankeerd naar PIKO Spielwaren GmbH (Duitsland)
of Scaletrading (Apeldoorn, Nederland) sturen. Ongefrankeerde zendingen worden niet
geaccepteerd.
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12. Garantie aanspraken

Bovenop de wettelijke nationale garantietermijn die uw vakhandelaar u als contractpartner dient te
verlenen, verleent PIKO een fabrieksgarantie van 2 jaar vanaf de koopdatum tegen de onderstaande
voorwaarden. Daarmee heeft u, onafhankelijk van de plaats waar u dit product heeft gekocht, de
mogelijkheid om ook direct bij PIKO eventuele opgetreden defecten of storingen te reclameren.
Garantievoorwaarden
Deze garantie geldt voor PIKO producten en onderdelen, die bij een PIKO vakhandelaar wereldwijd
werd aangeschaft. Als aankoopbewijs dient de kassabon of factuur. Zonder geldig aankoopbewijs kan
er geen aanspraak worden gemaakt op garantie.
Inhoud garantie / uitsluitingen
De garantie omvat naar keuze van PIKO de gratis behandeling van eventuele storingen of een
eventuele vervanging zonder kosten van defecte onderdelen, die aanwijsbaar berusten op materiaal, constructie-, fabricage- of transportfouten, inclusief daarmee verbonden service handelingen.
Verdergaande aanspraken zijn uitgesloten.
De garantieaanspraken vervallen
 Bij storingen die veroorzaakt worden door slijtage, of bij normale slijtage van onderdelen
 Bij ombouw van PIKO producten met behulp van niet door PIKO vrijgegeven onderdelen
 Als de inbouw van bepaalde elektronische elementen niet in overeenstemming zijn met de
standaards van PIKO of door niet geautoriseerde personen of firma’s werden uitgevoerd.
 Bij de inzet voor een ander dan het door PIKO bedoelde gebruiksdoel.
 Als de in de gebruiksaanwijzing of onderhoudshandleiding door PIKO opgevoerde
aanwijzingen niet opgevolgd werden.
De garantietermijn wordt door een reparatie of een vervangende levering niet verlengd. De
garantieaanspraken kunnen direct bij de verkoper worden aangesproken, of door het inzenden van
het te reclameren apparaat of onderdeel (vergezeld van het aankoopbewijs en een
klachtomschrijving) aan PIKO Spielwaren GmbH (Duitsland) of Scaletrading (Apeldoorn, Nederland).
De kosten voor het insturen zijn voor de koper. Ongefrankeerde zendingen worden niet
geaccepteerd.

13. Reparatie- en klantenservice

Voor advies, hulp of serviceverlening kunt u zich het beste tot uw vakhandelaar richten. In speciale
gevallen kunt u zich rechtstreeks richten aan Scaletrading in Apeldoorn (agentuur voor Nederland) of
PIKO Spielwaren GmbH in Sonneberg, Duitsland. Op internet www.piko.de vindt u gedetailleerde
informatie en documentatie over dit product. Daar staat ook een FAQ lijst ter beschikking.
Voor service en vragen over het product kunt u zich wenden aan:
info@scaletrading.nl (Nederlands)
hotline@piko.de (Duitse taal)
Tijdens onze Hotline tijden kunt u rechtstreeks met onze technische mensen spreken (Duitse taal):
Donderdag 16:00 – 20:00 uur
Telefoon: +49-3675-897242
* Massoth®, LGB®, Lenz®, ZIMO®, ESU® en Uhlenbrock® zijn geregistreerde merknamen van de betreffende firma’s
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Notities:
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