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WAŻNE! USTAWIANIE OBIEKTÓW PAKIETU W EDYTORZE TRAS 
1. Jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, za pomocą zaznaczonych na obrazku narzędzi
określ szybkość z jaką będą jeździły na danym odcinku trasy pociągi osobowe
i towarowe.
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2. Ustawiony na trasie wskaźnik (np. w miejscu zmiany szybkości)
automatycznie pokaże szybkość, którą ustawiliśmy. Będzie ona także
widoczna w trybie gry na monitorze u dołu ekranu.

3. Jeśli nie pamiętasz jaką szybkość ustawiłeś na danym odcinku użyj trzykrotnie
przycisku SPACJI. Wtedy pojawią się kolory, z których każdy przypisany jest
innej szybkości. Wtedy łatwiej jest ustawiać znaki typu wskaźniki szybkości.

Informacje o WSKAŹNIKACH w pakiecie 
SYGNAŁ D6  W pakiecie:







PR_D6_wersja1
PR_D6_wersja1_bezSlupa
PR_D6_wersja1_zmniejszona
PR_D6_wersja2
PR_D6_wersja2_bezSlupa
PR_D6_wersja2_zmniejszona
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Informacje o SYGNALE D6 "Zwolnić bieg" 

http://kolej.krb.com.pl/test/?%EF%BF%BD%EF%BF%BD9-

sygnaly-drogowe-(d),15
WSKAŹNIK W14  W pakiecie:





PR_W14_wersja1
PR_W14_wersja1_bezSlupa
PR_W14_wersja2
PR_W14_wersja2_bezSlupa

Informacje o WSKAŹNIKU W14 "Początek lub koniec odcinka, przez który należy przejechać z ograniczoną

http://kolej.krb.com.pl/test/?wskazniki-stosowane-w-innych-przypadkach-(ustep7),23 oraz http://www.transportszynowy.pl/sygnalizacjawskazniki.php
prędkością"



WSKAŹNIK W27  W pakiecie:



PR_W27_wersja1
PR_W27_wersja2

Informacje o WSKAŹNIKU W27 "Miejsce zmiany i obowiązująca od tego miejsca największa dozwoloną

http://kolej.krb.com.pl/test/?wskazniki-stosowane-w-innych-przypadkach(ustep-7),23 oraz http://www.transportszynowy.pl/sygnalizacjawskazniki.php
prędkość

drogowa"



WSKAŹNIK W8  W pakiecie:







Informacje

o

WSKAŹNIKU

W8

PR_W8_wersja1
PR_W8_wersja1_bezSlupa
PR_W8_wersja2
PR_W8_wersja2_bezSlupa
PR_W8_wersja3_20km_h
PR_W8_wersja4_odwrocony

"Zmniejszenie

szybkości

http://kolej.krb.com.pl/test/?wskazniki-stosowane-w-innych-przypadkach-(ustep-7),23
http://www.transportszynowy.pl/sygnalizacjawskazniki.php

jazdy"



oraz

3

WSKAŹNIK W9  W pakiecie:





PR_W9_wersja1
PR_W9_wersja1_bezSlupa
PR_W9_wersja2
PR_W9_wersja2_bezSlupa

Informacje o WSKAŹNIKU W9 "Początek lub koniec odcinka, przez który należy przejeżdżać z ograniczoną

http://kolej.krb.com.pl/test/?wskazniki-stosowane-w-innych-przypadkach-(ustep7),23 oraz http://www.transportszynowy.pl/sygnalizacjawskazniki.php
prędkością"
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