
DRC 1600 Verlichting set                                                                                                               Nederlands 

DigiAad Pagina 1 
 

 

DRC 1600 

Verlichting set 

INSTALLATIEHANDLEIDING 

 

 

© Copyright 2013 DigiAad, Nederland. Alle rechten voorbehouden. 

Zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van DigiAad is het niet toegestaan om 

informatie, beelden of een deel van dit document te kopiëren. 



DRC 1600 Verlichting set                                                                                                               Nederlands 

DigiAad Pagina 2 
 

Inhoudsopgave           pagina  

 

Inhoudsopgave           02  

Pakketinhoud           03  

Garantie           04  

Productbeschrijving           05  

Voorbereiding (PCB)          06  

Voorbereiding (locomotief)         07  

PCB verbinden (voor analoge)         08  

PCB verbinden (voor digitale)         09  

Aansluiten van PCB (digitale uitgebreid gebruik)      10  

De PCB montage in de loco.         11  

Bedradingsschema          12  

  



DRC 1600 Verlichting set                                                                                                               Nederlands 

DigiAad Pagina 3 
 

 

Inhoud van de verpakking  

De licht set wordt geleverd in een speciale transparante jewel-case.  

Controleer tijdens het uitpakken van het product dat de volgende onderdelen inbegrepen zijn:  

 

2 x DRC1600 PCB 's  

2 x 11 cm witte draden  

2 x 11 inch groene draden  

2 x 11 cm blauw draden  

2 x 11 cm gele draden  

2 x Plastic doppen  

1 x handleiding  
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Garantie  

Al onze producten hebben een garantie van 24 maanden. Dit betekent dat indien het  

product defect raakt binnen de gestelde termijn, het kan worden verzonden naar ons voor reparatie 

en / of vervanging.  

Echter, lees deze instructies aandachtig door. Schade aan het product, gemaakt door niet naleving  

van deze instructies wordt de garantie ongeldig.  

Wij zijn niet aansprakelijk voor eventuele schade veroorzaakt door het niet volgen van de instructies 

die is aangegeven in dit document.  

Het installeren van deze lichte set is op uw eigen risico. DigiAad is niet aansprakelijk voor schade aan 

de locomotief.  

DigiAad is ook niet aansprakelijk voor het ongeldig raken van de garantie van uw locomotief.  
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Beschrijving van het product  

Algemeen  

Deze lichtset is ontworpen ter vervanging van de oorspronkelijk geleverde verlichting van de ROCO © 

NS1600. Met deze lichtset, zal de standaard verlichting verbeteren  en u toestaan om te simuleren te 

rangeren  

 

Terminals  

J1 / J5 Groen rangeer licht.  

J2 / J6 wit koplampen  

J3 / J7 geel staart licht  

J4 / J8 blauwt (+)  
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PCB voorbereiding  

1) Soldeer de draden aan de PCB de tekening. (Zie pagina 5)  

2) Plaats de plastic dop over het licht van LEDs en dan bevestigen met lijm  
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Voorbereiding van de locomotief 

De volgende beschrijving en afbeeldingen illustreren de ontmanteling van de locomotief.  

Accessoires  

Schroevendraaier (Horlogemakers set), Soldeerbout (15 Watt voorgesteld), mesje en  

pincet.  

Het verwijderen van het GLB.  

1. Verwijder de carrosserie van het chassis  

2. Verwijder de bollen door ze af te snijden.  Verwijder niet door solderen!  

3. Verwijder de lenzen voor het licht uit de kap en op ongeveer 4 mm. Afsnijden, de lenzen in de  

     binnenkant uitlijnen wanneer de kap dicht is. 

 
Het wordt aanbevolen de binnenzijde van het bovenste gat te beschilderen met zwarte verf wat 

verhinderd dat licht doorschijnt. 

4) Plaats de lenzen terug in de kap met inachtneming van de juiste kleur en vast te lijmen met een 

druppel lijm (Humbrol  Clearfix of gelijkaardig).  
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Dit voltooid het mechanische deel, de uitdaging is nu om te installeren van de PCB in  

de juiste positie voor de verlichting aan te passen aan de lenzen. Dit moet heel precies  

voor de beste resultaten (zie pagina 11)  

Aansluiten van de PCB (analoge gebruik)  

1) Voor analoge gebruik wordt de groene draad niet gebruikt.  

2) Soldeer de resterende draden op  de bestaande printplaat  zoals hieronder getoond. 

(bedradingsschema op pagina 12)  
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Verbinding maken met de PCB (digitale gebruik)  

1) De blauwe, witte en gele draden worden gesoldeerd zoals op de foto.  

2) De groene draden zijn vast gesoldeerd aan de NEM-connector. (bedradingsschema op pagina 12)  

 

Door middel van deze verbindingen kunt u F1 activeren om te rangeren, dit zorgt uiteraard ervoor 

dat de belangrijkste verlichting (F0) worden uitgeschakeld.  Door de juiste functiemapping kan dit 

ook automatisch gebeuren.  

  



DRC 1600 Verlichting set                                                                                                               Nederlands 

DigiAad Pagina 10 
 

Aansluiten van de PCB (digitaal uitgebreid)  

Door een uitgebreide digitale configuratie kunt u afzonderlijk overschakelen van front- en achterlicht 

verlichting; bijvoorbeeld als rijtuigen worden getrokken. Dit vereist echter een decoder met een 

minimum van vijf functie uitgangen. (Bijvoorbeeld DR1010 dcc decoder)  

Sluit de twee gele draden aan de twee extra uitgangen van de decoder DR1010. Deze uitgangen 

gebruiken d.m.v. functie set F2 en F3 toewijzen te wijzen aan afhankelijk van markerlichten en 

richtinglicht.  

Bijvoorbeeld:  

 

CV52 - 4 bit geactiveerd 

CV53 - bit 3 geactiveerd  

Zorg ervoor dat alles werkt en op de juiste plaats zit en sluit zachtjes de kap op het chassis.  
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De PCB montage in de kap 

1) Plaats de PCB in de kap van de locomotief. Fixeer de PCB met een sticker of lijm. (Tip: U kunt 

met behulp van plakband of soortgelijke vastmaken  voor de uitlijning in de kap.) 

 

          2) Zorg ervoor dat de PCB in de juiste positie is door ervoor te zorgen dat de lichten worden  

               weergegeven door de juiste lenzen.  

          3) Zet de PCB stevig vast wanneer alles correct is.  
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Bedradingsschema  

 

 

 


