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på en svart F1-F4-knapp för att aktivera lok-
funktion F9 till F12.

Dispatch
Lysdioden lyser när man aktiverat dispatch-
funktionen och handtaget är redo att få en ny 
lokadress tilldelad.

Text och bilder skapade av Peter Kindström 
år 2017
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Lathund FRED
FRED är ett enkelt körhandtag och har bara de 
mest nödvändiga funktionerna för att köra tåg. 
Handtaget kopplas till Loconet-bussen och an-
vänds ofta på modulkörningar i Sverige. 

Handtaget heter egentligen "FREDI" och finns i 
olika varianter. Varianten som visas här har 
ändlägen för hastigheten, omkopplare för 
körriktning och kan styra 13 funktioner.

Hastighet
Vrid ratten medsols / höger för ökad hastighet. 
Tänk på att lok kan ha tröghet / utrullning 
aktiverad och därför inte stannar direkt när 
ratten vrids i vänster ändläge.

Stoppa lok
Ett tryck på denna knapp stoppar DITT lok 
omgående. Även om det har tröghet / 
utrullning aktiverad.

Ändra körriktning
Ändra omkopplaren för att byta körriktning. 

Visar körriktning
De gröna dioderna visar vald körriktning.

Lokfunktioner
Ett tryck på knappen aktiverar en funktion i 
loket. Vad som aktiveras beror på lokets 
dekoderinställningar.

Knapparna har vanligen av/på-funktion, så ofta 
måste du trycka två gånger.

Funktion F5-F8
Håll denna knapp nedtryckt medan du trycker 
på en svart F1-F4-knapp för att aktivera lok-
funktion F5 till F8.

Funktion F9-F12
Håll denna knapp nedtryckt medan du trycker 
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Dispatch  (programmering)
FRED-handtaget måste via Loconet program-
meras med den lokadress det ska hantera.

Intellibox/Twincenter
Anslut FRED:en till Loconet-utgången.

 • Tryck [lok#]
 • Skriv [lokadressen] och [Enter]
 • Eventuell kan du nu kolla att loket rullar
 • Därefter tryck [lok#]
 • Tryck [C] och [Enter]
Nu kan lokadressen "hämtas" på FRED:en.

Digitrax UT4
Anslut UT4 till Loconet/handtags-bussen.
 • Välj/lägg in lokadressen på UT4
 • Eventuell kan du nu kolla att loket rullar
 • Koppla loss UT4 från Loconet-bussen
 • Håll inne knappen [DISP] och koppla in 

kontrollen igen med knappen intryckt
 • Släpp [DISP]-knappen
Nu kan lokadressen "hämtas" på FRED:en.

Daisy II
Anslut Daisy II till Loconet/handtags-bussen.
 • Tryck [lok]
 • Skriv [lokadressen]
 • Därefter tryck [lok]
 • Tryck därefter på knapparna [lok] – [stop/

delete] – [lok]
Nu kan lokadressen "hämtas" på FRED:en.

FRED-handtag
Anslut FRED:en till Loconet/handtags-bussen.
 • Tryck samtidigt [pilupp/shift] & [STOP]

Röda lysdioden lyser
 • Återigen tryck samtidigt [pilupp] & [STOP]
Röda lysdioden slocknar och loket ska nu 
kunna styras från FRED-handtaget.


