
Aan de slag met            diesellocomotief 37764

1



Wat heb ik nodig voor              dieselloc 37764 ?

• Central Station 60213/60214/60215 vanaf versie 3.0.0 of • Central Station 60213/60214/60215 vanaf versie 3.0.0 of 
hoger 

– Update naar versie 3.0.1 is mogelijk door Central Station op Internet 
aan te sluiten

– Update naar versie 3.0.1 met USB-stick komt begin April 2013 
beschikbaar

• Handleiding “Speelwereld – Diesellocomotief”

– Zit in verpakking 37764
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Dieselloc meldt zich aan

Kies loc voor rechter draaiknop
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Kies spelniveau (1/2)

1. Kies configuratie voor spelniveau

4



Kies spelniveau (2/2)

2. Kies Profi - spelniveau

3. Sla gekozen spelniveau op
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Deel 1: De eerste rit
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Kies cabinebeeld
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Schakel motor in
Een uit te voeren opdracht verschijnt in het 
display onder het raam.

Schakel de motor in door de hoofdschakelaar met de stylus of met 
de muis in de stand 2 te zetten. 8



Schakel functies in
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Start rijden

Start het rijden door de rijstandenschakelaar naar rechts te draaien 
met de stylus, met de muis of met de linker draaiknop. 10



Loc rijdt
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Waarschuwing voor de dodemansknop

Druk de dodemansknop in met de stylus, met de muis of met 
het indrukken van de linker draaiknop. 12



Dodemansknop is ingedrukt
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Remmen door remkraan te openen

De gesloten remkraan wordt met de stylus, met de muis of door 
de rechter draaiknop naar links te draaien, geopend. 14



Remkraan in uiterste rempositie
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Remmen lossen door remkraan te sluiten

De remkraan wordt met de stylus, met de muis of door de rechter 
draaiknop naar rechts te draaien, gesloten om de remmen te 
lossen. 
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Start tanken

2. Klik op de dieselpomp om het tanken te starten.

1. Klik op de dieselmeter om bij het tankstation te komen. Hierop 
verschijnt het dieselstation met pompsymbool in het venster. 17



Stop tanken

Klik op de dieselpomp om het tanken te stoppen.
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Start zand nemen

2. Klik op de pomp om het zand nemen te starten.

1. Klik op de zandmeter om bij de zandinstallatie te komen. Hierop 
verschijnt de zandinstallatie met pompsymbool in het venster. 19



Stop zand nemen

Klik op de pomp om het zand nemen te stoppen.
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Schakel motor uit

Schakel de motor in door de hoofdschakelaar met de stylus of de 
muis de in de stand 0 te zetten.
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Ga terug naar CS - scherm

Klik op het rode kruis om terug te gaan naar het normale beeld.
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Deel 2: Terugmeldingen om te tanken
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Twee terugmeldingen “Dieselpompstation”

1. Kies configuratie

24

Twee terugmeldcontacten worden in de modelbaan aangelegd:

• Een bij het Bord Dieselpompstation ;
• Een bij de Dieselpomp waar de locomotief moet stoppen.
Deze terugmeldingen worden ook in de lay-out getekend.



Terugmelding “Bord Dieselpompstation”

3. Kies plaats voor 
Bord Dieselpomp-
station

2. Kies terug-
melding 

4. Kies  Bord 
Dieselpompstation 5.



Terugmelding “Stop bij Dieselpomp”

1. Bord Dieselpomp

2. Kies plaats voor 
“Stop bij 
Dieselpomp”

3. Kies “Stop bij 
Dieselpomp”

4. 5.



Dieselpompstation in lay-out

Stop bij DieselpompBord Dieselpomp



1. Terugmelding “Bord Dieselpomp” (1/2)
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Het gele symbool geeft de terugmelding “Bord Dieselpomp” aan. De 
locomotief nadert het bord.



2. Terugmelding “Bord Dieselpomp” (2/2)

Door de terugmelding “Bord Dieselpomp” verschijnt dit bord 
automatisch in het cabinevenster.
Klik op dit bord voor de aanvraag om te tanken.



3. Aanvraag om diesel te tanken
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Op het “Bord Dieselpomp” in het cabinevenster is geklikt.
Hierop zal de locomotief na de terugmelding “Stop bij Dieselpomp” 
automatisch stoppen. 



4. Terugmelding “Stop bij Dieselpomp”
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Het gele symbool geeft de terugmelding “Stop bij Dieselpomp” aan. 
De locomotief krijgt een stopopdracht.



5. Start tanken

Klik op de dieselpomp om het tanken te starten.
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De locomotief is gestopt bij de dieselpomp.



6. Stop tanken

Klik op de dieselpomp om het tanken te stoppen.
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Colofon

De hand-out “Aan de slag met         diesellocomotief 37764” valt onder het 

auteursrecht. Elk gebruik buiten het auteursrecht is zonder toestemming van de 

uitgever niet toegestaan en is dus strafbaar. Dit geldt vooral voor het kopiëren, 

vertalen, vastleggen op microfilm en het opslaan en verwerken in elektronische 

systemen.

Het is daarom niet toegestaan om afbeeldingen uit de hand-out te scannen, op 

computer of CD/DVD op te slaan, in computers te wijzigen of een afbeelding 

afzonderlijk of samen met andere afbeeldingen te manipuleren, tenzij de uitgever 

hiervoor schriftelijk toestemming heeft verleend.

Wijzigingen en leveringsmogelijkheden voorbehouden. Alle opgaven van gegevens 

onder voorbehoud. Vergissingen en drukfouten voorbehouden. Alle rechten 

voorbehouden. 
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