
SPROG   II   Brugervejledning   for   DecoderPro   2.1.7                                                             1  

SPROG II DCC Dekoder Programmer
Brugervejledning

Til brug for DecoderPro Version 2.1.7

Version 1.3 Danish by ABC Modeljernbane. May 2009© Copyright 2008 SPROG DCC



SPROG   II   Brugervejledning   for   DecoderPro   2.1.7                                                             2  

Indholdsfortegnelse
Indholdsfortegnelse..............................................................................................................................2
Indledning.............................................................................................................................................4

Nødvendigt udstyr............................................................................................................................4
Funktioner........................................................................................................................................4
Specifikation/Driftsbetingelser........................................................................................................5

Installation............................................................................................................................................6
Installation af Java Runtime Environment (JRE)............................................................................6
Installer DecoderPro........................................................................................................................7
Tilslut Strømforsyningen.................................................................................................................7
Installation af SPROG II USB driverne...........................................................................................8
Rediger DecoderPro Indstillinger..................................................................................................15
Tilslut Programmeringssporet........................................................................................................19

Kom Godt I gang Med DecoderPro....................................................................................................20
Brug af DecoderPro Kørekontrol.......................................................................................................29

Hastigheds sammenligning af lokomotiver...................................................................................31
Lokomotiv strømforbrug................................................................................................................31

Kom Godt I gang Med PanelPro........................................................................................................32
Layout Kontrol med SPROG II..........................................................................................................36

SPROG II som Kommando Station...............................................................................................36
Kort (one byte) Versus Lange (two byte) Adresser.......................................................................40
Hvor mange lokomotiver kan køres?.............................................................................................40

Brug af ekstra Booster SPROG II......................................................................................................41
Tilslutning og brug af flere SPROG II samtidig................................................................................42
Fastsættelse af SPROG II Firmware Version.....................................................................................43
SPROG Console.................................................................................................................................44

Titellinien.......................................................................................................................................45
Kommando Historie ......................................................................................................................45
Send Kommando............................................................................................................................46
Vælg de forskellige SPROG Operations Indstillinger...................................................................46
Hastigheds Trins Indstilling...........................................................................................................46
Indstilling for Max Strømforbrug..................................................................................................46
ZTC Indstilling..............................................................................................................................46
Blueline Indstilling........................................................................................................................46
Unlock Firmware...........................................................................................................................47
Save "Gem"....................................................................................................................................47

Opdatering af SPROG II Firmware....................................................................................................48
Returnering af din SPROG til opdatering......................................................................................48
Firmware Opdatering ved hjælp af Bootloader.............................................................................48

SPROG Kommandoer........................................................................................................................52
Generelle Kommandoer.................................................................................................................52
Programmerings Kommandoer .....................................................................................................52
Rullende Skinne Tester Kommandoer ..........................................................................................52
Bootloader Kommandoer...............................................................................................................52
Input Format .................................................................................................................................53

Version 1.3 Danish by ABC Modeljernbane. May 2009© Copyright 2008 SPROG DCC



SPROG   II   Brugervejledning   for   DecoderPro   2.1.7                                                             3  

Kvitterings Beskeder .....................................................................................................................53
The Mode Word.............................................................................................................................53
Kommandoer i Detaljer.................................................................................................................54

Fejlfinding..........................................................................................................................................57
Nyttige Link .......................................................................................................................................58

Version 1.3 Danish by ABC Modeljernbane. May 2009© Copyright 2008 SPROG DCC



SPROG II Brugervejledning for DecoderPro 2.1.7                                                             4  

Indledning
SPROG II er et DCC dekoder interface for tilslutning til USB-porten på en PC 
eller lignende udstyr. SPROG II  understøttes af DecoderPro og PanelPro, 
der begge indgår som en del af JMRI projektet (http://jmri.sourceforge.net/) 
som ved brug af Java programmeringssprog, tillader platform uafhængig 
støtte af en bred vifte af DCC udstyr. JMRI er shareware og tilgængeligt som 
gratis download.
SPROG II er også i stand til at drive en lille modelbane ved hjælp af 
funktionerne i DecoderPro og PanelPro. Ved større modelbanelayout kræves 
tilslutning af af en ekstern booster.

Nødvendigt udstyr
•Java programmerings sprog JRE fra Sun Microsystems http://java.sun.com
•DecoderPro fra http://jmri.sourceforge.net/ 
•Reguleret DC Strømforsyning (se Tabel 1 side 5)
•Et kort testspor, eller en lille skinneoval til programmering eller testkørsel

Funktioner
•Programmerer næsten alle NMRA kompatible DCC dekodere
•Intet ekstra udstyr er nødvendigt til programmering af lyddekodere (f.eks. 
QSI, Soundtraxx)
•Let at bruge med den grafiske brugerflade i DecoderPro
•USB tilslutning for let tilslutning til PC,en
•USB aktivitets LED viser kommunikation med PCen
•LED lampen blinker når der er strøm på programmeringssporet
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Specifikation/Driftsbetingelser

Parameter Minimum Nominel Maksimum Enhed Noter
DC volt Input 10V 15V V 1
Strømforbrug – 
ikke 
Programmering 

50 mA

Strømforbrug –
Programmering 

300 mA 2

Strømforbrug – 
Banelayout

1 A 3

Operations 
temperatur 

25 °C

Udgangsbelast-
ning ved 
Programmering 

250 mA 2

Udgangsbelast-
ning – Banelayout

1 A 3

Noter: 
1.Mindste forsyningsspænding afhænger af den dekoder der bliver 
programmeret. I almindelighed er det sikrest at bruge så lav en spæn-
ding som muligt, i tilfælde af problemer med installerede dekodere.
2.SPROG II vil afbryde strømmen til testsporet hvis belastningen oversti-
ger 250mA målt 100ms efter tilslutning af strømmen. 
3.Afhænger af den nødvendige DCC strøm. 
4.SPROG II er beskyttet mod ombytning af indgangsspændingen (Pwr) 
men vil kun fungerer hvis polariteten (+  -) er korrekt.

SPROG II er ikke beskyttet hvis udgangen til skinnestrømmen 
(Track) og indgangsspændingen (Pwr) ombyttes.!

Tabel 1 Specifikation/Driftsbetingelser
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Installation
Følgende trin er nødvendige før SPROG II kan tages i brug første gang:

•Installer Java Runtime Environment (JRE)
•Installer DecoderPro 2.1.7 eller nyere 
•Tilslut en strømforsyning
•Installer SPROG II USB drivers
•Rediger i DecoderPro's indstillinger
•Tilslut et programmeringsspor

For en succesfuld installation, skal JRE installeres før DecoderPro 
installeres.!

Dette dokument giver kun en installations vejledning for Windows Operations 
Systemet. For en fuldstændig vejledning i at installerer JRE og DecoderPro 
på Linux og MACOS systemer, gå venligst til denne vejledningen på JMRI 
website på  http://jmri.sourceforge.net/download 

Installation af Java Runtime Environment (JRE)
Java Runtime Environment er ikke nødvendigt for MACOS, idet dette operativ 
system har Java som standard. For Windows and Linux må Java installeres 
først, enten fra den medfølgende CD-ROM eller fra en downloadet version.
For installation fra CD-ROM, brug "Denne Computer" eller "Windows 
Explorer" til at browse til den mappe på CD-ROM'en som er specifikt for dit 
operations system.
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Dobbelt klik på jre-6u2-windows.exe fil og følg instruktionerne på skærmen 
for at installerer denne fil.

Installer DecoderPro
DecoderPro bør derefter installeres enten fra CD-ROM'en eller fra en 
downloadet kopi. En nyere version af DekoderPro, en den der medfølger på 
CD-ROM'en, kan være tilgængelig fra JMRI download side 
http://jmri.sourceforge.net/download
Denne brugervejledning tager forudsætter at der bruges version 2.1.7, eller 
nyere version.
For at installerer fra CD-ROM'en, brug "Denne Computer" til at browse til den 
mappe der er specifik for dit operativ system. Dobbelt klik på JMRI.2.x.exe fil 
og følg instruktionerne på skærmen.

Tilslut Strømforsyningen
Strømforsyninger der bliver solgt gennem SPROG DCC er udstyret med et 
rundt DC stik. Dette stik skal fjernes for at kunne tilslutte ledningerne direkte 
til det terminalstik der medfølger SPROG II: OBS der følger ikke 
strømforsyning med til de SPROG II der bliver solgt i Danmark men 
tilsvarende kan købes i  gængse elektronik butikker og bliver tit solgt som 
universale.
Strømforsyningen skal være af typen 12-14volt jævnspænding og med 0,5 
Amp strømstyrke. Visse lyddekodere kræver større strømstyrke helt op til 1,5 
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Amp.
•Klip det runde DC stik af.
•Adskil de to ledninger til ca. 3cm længde
•Afisoler 6-8mm af begge ledninger og sno hver lednings kobberledere 
sammen, efterfølgende kan de eventuelt loddes.
•Indsæt den afisolerede/loddede ledning der er markeret med en hvid 
stribe til +V på det medfølgende terminalstik og stram skruen til.
•Indsæt den anden ledning på samme måde i 0V på terminalstikket og 
stram skruen.

SPROG II er beskyttet mod polvending, men vil kun fungerer hvis polariteten 
er korrekt.
Power LED lampen vil lyse konstant når SPROG II er tilsluttet 
strømforsyningen korrekt og USB kablet bliver tilsluttet til PCen (næste skridt 
installation af USB driverne).
Power LED lampen vil blinker når programmerings sporet bliver tilsluttet.

Installation af SPROG II USB driverne
Brug det medfølgende USB kabel og tilslut fra USB stikket på SPROG II til et 
USB stik på  PCen. Power LED lampen skulle nu lyse konstant. Første gang 
du gør dette vil du se følgende "Ny Hardware fundet Wizard". Følg 
instruktionerne på skærmen for at installerer USB port driverne.
Følgende dialogbokse kan være vist på dansk, dette har dog ingen betydning 
for den videre installation, sålænge der bare klikkes på de rigtige 
dialogknapper.
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USB Drivers

Klik på “No, not this time” klik på “Next >”.
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Klik på “Install from a list or specific location” klik på “Next >”.

Klik på “Search for the best driver in these locations” sæt flueben i “Include 
this location in the search” og klik på Browse knappen og find driveren i 
mappen USB drivere på den medfølgende SPROG II CD-ROM disk. Klik på 
"Next >".

Base driverne er fuldt kompatible med WindowsXP, men for at gøre disse 
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USB drivere SPROG II specifikke .inf filer er blevet redigerede og dette 
udløser desværre denne dialogboks. Klik på “Continue Anyway”.
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Klik på “Finish”.  Du vil nu kunne se den næste dialogboks et kort øjeblik 
"Found New Hardware Wizard".  Dette er helt normalt og nu vil USB drivere 
blive installeret. VIGTIGT Afbryd ikke den næste handling!".

USB Serial Port Drivers

Klik på “No, not this time” klik på “Next >”
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Klik på “Install from a list or specific location” klik på “Next >”

Klik på “Search for the best driver in these locations” klik på “Include this 
location in the search”  og klik på Browse for at finde driver mappen på den 
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medfølgende SPROG II CD-ROM. Klik på “Next >”

Klik på “Continue Anyway”

Version 1.3 Danish by ABC Modeljernbane. May 2009© Copyright 2008 SPROG DCC



SPROG II Brugervejledning for DecoderPro 2.1.7                                                           15  

Klik på “Finish”

Rediger DecoderPro Indstillinger
Det næste skridt er at indstille DecoderPro til at snakke sammen med 
SPROG II.
Først skal du undersøge hvilken COM port der blev tildelt SPROG II under 
driver installationen. Åben Egenskaber under Denne computer i Windows 
Kontrolpanelet (det vil måske være nødvendigt at skifte indstilling til klassisk 
visning i Kontrolpanelet under Funktioner, mappeindstillinger). Alternativt 
højreklik på Denne computer ikonet på skrivebordet og vælg Egenskaber. 
Åben dernæst System, vælg fanebladet Hardware:

Version 1.3 Danish by ABC Modeljernbane. May 2009© Copyright 2008 SPROG DCC



SPROG II Brugervejledning for DecoderPro 2.1.7                                                           16  

Klik på “Device Manager” Enhedshåndtering"

Klik på “+” for at åbne Porte (COM & LPT) kategorien og se hvilken COM port 
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der er tildelt SPROG II (COM4 er her vist som eksempel). Noter dette ned.
Nu er det tid til at starte DecoderPro ved at dobbeltklikke på det Ikon der blev 
placeret på skrivebordet under Windows installationen.

Åben fanen Edit -> Preferences dialogboksen fra menu

Klik på pilen i Layout connections feltet og scroll ned til vælg SPROG

Version 1.3 Danish by ABC Modeljernbane. May 2009© Copyright 2008 SPROG DCC



SPROG II Brugervejledning for DecoderPro 2.1.7                                                           18  

Klik på pilen i Serial port feltet og vælg den COM port som du noterede 
tidligere.
Vælg GUI style. Dette er kun til brug for hvordan du ønsker at DecoderPro 
skal se ud i Windows. Vælg det udseende du foretrækker ved at trykke på en 
af knapperne. Det har ingen betydning for programmets funktioner hvilken 
knap du vælger, og kan senere ændres igen hvis du ikke er tilfreds med 
udseendet.
Vælg Comprehensive under fanebladet format i Programmer.
Klik på “Save”

Klik på “Yes”. DecoderPro vil nu gemme de nye indstillinger og lukke ned.

Version 1.3 Danish by ABC Modeljernbane. May 2009© Copyright 2008 SPROG DCC



SPROG II Brugervejledning for DecoderPro 2.1.7                                                           19  

Tilslut Programmeringssporet
Programmeringssporet  SKAL være isoleret totalt fra alle andre DC 
eller DCC kontrolsystemer og må kun være tilsluttet til SPROG II. 
Hvis ikke dette bliver overholdt nøje risikerer man at ødelægge 

SPROG II eller andet udstyr der måtte være tilsluttet.
!
Tilslut SPROG II til programmeringssporet ved hjælp af terminalerne mærket 
"Track" på tilslutningsstikket der medfølger. Der er ikke noget krav om 
polaritet på "Track" tilslutningerne. DCC udgangsspændingen vil være ca. 1 
volt lavere end den tilsluttede strømforsynings spænding.

Under programmering og opstart vil "Track" strømmen blive målt 100 
millisekunder efter at der er sat strøm til programmeringssporet. Hvis denne 
strøm overstiger 250 miliAmpere vil spændingen afbrydes for at undgå 
potentiel skade på en forkert installeret dekoder.
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Kom Godt I gang Med DecoderPro
Se DecoderPro website http://jmri.sourceforge.net for nye updates  og sidste 
nye information.
Deltag i JMRI Yahoo group http://groups.yahoo.com/group/jmriusers for at få 
hjælp fra andre DecoderPro brugere og det team der står bag udviklingen af 
programmet.
Kontroller igen at softwaren og alle drivere er installeret korrekt og at 
DecoderPro har de rigtige indstillinger.
Start DecoderPro. Hovedvinduet vil nu åbne og vise den aktuelle indstilling. 
Dette Afspejler kun de indstillinger der er valgt i præferences og ikke den 
fysiske tilslutning til SPROG II. I det følgende eksempel vises indstillingen 
"Connected via SPROG on COM4”:

Klik  på “Service Mode (Programming Track) Programmer” for at åbne 
Program setop vinduet. Et nyt vindue vil åbne og vise en liste af forskellige 
Dekoder fabrikanter.
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Klik eller dobbeltklik på en folder ved siden af en dekoderfabrikant, vil åbne 
en liste af forskellige typer af dekodere som denne fabrikant fremstiller. Du 
kan altid manuelt vælge den dekodertype som du ved er i dit lokomotiv. I de 
fleste tilfælde vil det dog være muligt af få DecoderPro til, automatisk at 
fastslå hvilken fabrikant og type af dekoder det drejer sig om.
Nu placeres et dekoderudstyret lokomotiv på programmeringssporet og der 
klikkes på "Read type from decoder". I eksemplet her under har DecoderPro 
identificeret at dekoderen er en QSI industries BLI F7. Nogle gange, kan 
DecoderPro identificerer fabrikanten, men ikke modeltypen, i sådanne tilfælde 
vil det være nødvendigt manuelt at vælge den eksakte dekodertype.
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Når dekodertypen er blevet valgt klik på “Open Programmer”.
Nu åbner Service Mode Programvinduet med alle dets faneblade grupperet 
øverst under menubaren. Ved at klikke på et af fanebladene åbnes en gruppe 
af forskellige indstillinger som er relaterede til fanebladets overskrift. Gruppen 
af faneblade vil være afhængig af hvilken fabrikant det drejer sig om. Og også 
hvilken type af dekoder, hvilke funktioner, og tilhørende CV'er der er 
supporteres i denne type.  
På fanebladet “Roster Entry” kan der udfyldes forskellige oplysninger om 
lokomotivet, som så kan gemmes på PCen for fremtidigt brug. DCC 
adressefeltet, bliver udfyldt af DecoderPro når dekoderen er blevet læst eller 
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programmeret. Hvis du ønsker at gøre brug af Roster fanebladet og dets 
muligheder skal du klikke på "Save" når du er færdig med at programmerer 
din dekoder. Roster er specielt nyttigt hvis en dekoderen af en eller anden 
årsag, mister sine indstillinger "og det gør nogle dekodere af og til" så kan 
den hurtigt programmeres tilbage til de indstillinger du måtte have udført. 
Alternativt kan et lokomotiv magen til, hurtigt indstilles med de samme CV 
indstillinger som du gav det første.

Husk  'ID:' Når du klikker på Save vil det være ID,et som bliver filnavnet på 
den gemte fil, og samtidigt det navn der vil blive vist i listen af filer som du 
senere kan åbne igen. Navngiv disse ID'er fornuftigt. Mange bruger 
lokomotivtypen og et nummer, eller jernbaneselvskabets navn og et nummer, 
men frem for alt vælg noget der vil give mening for lige netop dig.
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Klik på “Basic” fanebladet og du vil se de mest almindelige indstillinger for 
dekoderen inklusiv den adresse som lokomotivet kører på. Fra start er alle 
datafelterne gule eller røde for at vise at ingen data er læst eller skrevet til 
dekoderen. I bunden af vinduet er der otte læse og skrive knapper. Klik på 
f.eks. "Read full sheet" for at læse alle data i det aktuelle faneblad fra 
dekoderen.

Klikkes der på “Read all sheets” vil det resulterer i at alle CV værdier vil 
blive læst fra dekoderen og det kan tage meget lang tid inden programmet 
bliver færdigt med det.!

Datafelterne vil blive hvide eller baggrundsfarve, når data er læst eller 
skrevet.
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For at ændre i et lokomotivs adresse skriv i feltet  "Active DCC Address" 
efterfulgt af retur tasten. Adressefeltet vil blive orange, dette indikerer at 
adressen er blevet ændret, men endnu ikke skrevet til dekoderen. Vælg 
hvilken type adressen skal være på knappen (short or extended).

Klik på “Write changes on sheet” for at skrive den nye adresse ind i 
dekoderen. Adressefeltet vil først skifte til rødt for efterfølgende at blive hvidt, 
når ændringen i dekoderen er udført. Du kan her indstille andre basis 
indstillinger såsom retning og om lokomotivet skal være DC kompatibelt m.m. 
De andre faneblade virker på samme måde. Du vil nok finde det nyttigt at 
have fabrikantens dekoder brugsanvisning ved hånden når der skal indstilles 
mere komplekse indstillinger som er fabrikant specifikke.
Som næste eksempel vil vi kikke på "Speed Control" fanebladet, som tillader 
dig at finindstille den måde dit lokomotiv reagerer på hastighedskontrollen. 
Klik på “Speed Control” fanebladet.
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På dekoderen i dette eksempel, kan der vælges mellem"Use Straight-Line 
response" og "Use QSI table" eller "User table in CVs 67 through 94". 
Udseendet af dette faneblad vil være forskelligt fra dekoder til dekoder, men 
de sidste nye dekodere supportere brugen af hastigheds tabel.
Det overlades til brugeren af denne vejledning selv at eksperimenterer med 
de forskellige skydere for indstilling af hastigheds tabellen, og knapperne lige 
under.  Knappen "Force Straight" vil give en liniær hastighedskontrol for 
lokomotivet. Knappen “Constant ratio curve”  vil give en lille ændring i 
hastigheden ved lave hastigheder og større ændringer ved højere 
hastigheder.
Husk at få skrevet ændringerne på på fanebladet inden du skifter til et nyt.
Næste, Klik på “Function Map” fanebladet.
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Function fanebladet tillader dig (hvis dekoderen supportere det) at bestemme 
hvilken tast på styrehåndtaget der styrer de forskellige funktioner i dekoderen.
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DecoderPro kan også bruges til at indstille en del forskellige lydindstillinger i 
en lyddekodere. Dette eksempel er fra en BLI F7 hvor mange forskellige 
volumer der kan indstilles.

Igen gælder det !! Husk at få skrevet de ændrede indstillinger med "Write 
canges an sheet" knappen.
Hvis du holder markøren over et faneblad eller knap vil du ofte få en kort 
beskrivelse over hvad fanebladet eller knappen har af funktion, det kan dog 
stærkt anbefales at du læser den vejledning der fulgte med til din dekoder for 
at få det bedste ud af DecoderPro. 
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Brug af DecoderPro Kørekontrol
Ved at bruge DecoderPro kørekontrol, er det muligt at teste et lokomotiv efter 
en programmering. F.eks. test effekten af en ændret hastighedstabel eller en 
ændring af funktions knapperne o.s.v. Det kan anbefales at bruge et såkaldt 
rullende spor ved testkørsel, alternativt kan der bruges et 8 tals testspor.
Ved at bruge PanelPro og dets kørekontrol sammen med SPROG II er det 
muligt at betjene en lille modeljernbane inklusiv kontrol af div. ekstraudstyr 
f.eks. sporskiftedrev og lign. Flere lokomotiver kan køre på anlægget på 
samme tid men kun et kan være valgt på kørekontrollen.

Stor forsigtighed bør udvises når service mode programmering er 
valgt, kun et lokomotiv må være på banen under programmering. 
Hvis flere lokomotiver er på sporet samtidig vil alle blive 

programmeret med de sendte CV data. 
!
På hoved DecoderPro vinduet, klik på “Tools” fanebladet og vælg “Throttles” 
og “New Throttle…”

Når SPROG II, bruges som programmeringsenhed, understøtter den kun 
brugen af en kørekontroller. Se under “Layout Kontrol med SPROG II”  for at 
lære hvordan du bruger SPROG II  som en kommandoenhed og brug af flere 
kørekontroller samtidigt.
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Når kørekontrol vinduet åbnes, indtast lokomotivets adresse og klik på “Set”.
Med SPROG II, vil adresser op til 127 være 2 tocifrede "short". Adresser fra 
128 og op til 9999 vil være  firecifrede "extended".
Når lokomotivadressen er valgt under "Set" vil funktions panelet og 
hastighedsskyderen blive aktive.

 
LED lampe ikonet på midten af menubaren viser status på skinne strømmen 
og skal klikkes på indtil den bliver grøn, herefter vil der være strøm på sporet. 
SPROG II  power LED lampen vil blinke når der er strøm på sporet.

Note: Efter en programmering vil strømmen til sporet altid blive 
afbrudt, og må efterfølgende tændes igen før end at lokomotivet kan 
køres.!

Funktions tasterne har en on / off funktion. Klik en gang vil tænde for 
funktionen og klik igen vil slukke for funktionen.
For at starte lokomotivet klik på skyderen i venstre side og flyt den op. For at 
finjusterer hastigheden, højreklik og klik så på Properties.
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 “STOP!” knappen vil stoppe lokomotivet øjeblikkeligt, men afbryder ikke 
strømmen til sporet.
For at vælge en ny lokomotivadresse, klik på “Dispatch” eller “Release” 
knappen. Disse to knapper har ens funktion ved brug af SPROG II.

Hastigheds sammenligning af lokomotiver
Vil blive indsat her i nyere udgaver af denne vejledning.....

Lokomotiv strømforbrug
Et lokomotivs strømforbrug kan måles med  SPROG II i kommando station 
tilstand ved brug af slot monitor se “Layout Control with SPROG II”.
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Kom Godt I gang Med PanelPro
PanelPro værktøjet inkluderet med JMRI tillader at SPROG II kan bruges til at 
kontrollerer DCC tilbehørs dekodere f.eks. sporskiftedrev og lign.

Den begrænsede volt og strømkapacitet som SPROG II har, betyder 
at den ikke er egnet til brug med udstyr der er tilsluttet direkte til 
sporerne. Tilbehørs dekodere skal være tilsluttet på en sådan måde 

at de modtager kommandoer fra DCC men bruger deres egen 
strømforsyning til at udfører kommandoerne i f.eks. sporskiftedrev.

!
Dette er kun en meget kort introduktion, for flere oplysninger se PanelPro 
hjemmeside på http://jmri.sourceforge.net/apps/PanelPro/PanelPro.html .
I hovedvinduet på DecoderPro,klik på “Panels” fanebladet og vælg “New 
Panel…”

Vælg Panel Editor
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Nu åbner et blankt Panel og Panel Editor vinduet.

Du kan her bruge File fanebladet til at gemme panelet under et navn du selv 
vælger. Du kan tegne en sporplan til dit panel med et grafisk tegneprogram 
og så sætte det ind som baggrund i Panelet. Det vil nok tage  en del forsøg 
inden det lykkes at få sporplanen til at matche med PanelPro's panel ikoner.
For at tilføje er sporskifte, klik i boksen ved siden af “Add right/left-hand 
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turnout” knappen. Indtast det nummer dit sporskifte skal have (ST1) og klik 
derefter på  “Add” knappen. Et sporskifteikon vil blive anbragt på panelet i 
venstre øverste hjørne, ikonet kan flyttes til den rigtige position ved at klikke 
og holde højre musetast nede imens der flyttes. I eksemplet herunder er et 
højresporskifte blevet tilføjet og flyttet til sin rigtige position. Hvis pilen holdes 
hen over sporskifte ikonet vil der live vist en tekst f.eks. ST1, ST står for 
“SPROG Turnout” ved at højreklikke vil der blive vist en pop-op menu, her 
kan det ses hvilke muligheder der er med ikonet, det kan roteres, gøres 
inaktivt eller fjernes helt.

Klik på “Add icon” button vil tilføje et lige sporstykke.
I det næste afsnit er 2 lige sporstykker og et venstre sporskifte ST blevet 
tilføjet og udgør således en hovedstrækning og et vigespor.
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Højreklik på et sporskifte vil ændre sporskifte ikonet og sende en DCC 
kommando til det korresponderende sporskifte på banen. På illustrationen her 
under er begge sporskifte blevet indstillet til sidesporet.

For at det hele kan fungerer skal strømmen til sporet skal være ON når der 
sendes en DCC tilbehørskommando fra panelet.!
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Layout Kontrol med SPROG II

SPROG II som Kommando Station
En ny funktion som blev tilføjet til DecoderPro fra version 1.9.2, er 
muligheden for at bruge SPROG II som Kommando Station, og samtidig 
muligheden for at køre med flere lokomotiver ved brug af DecoderPro's 
kørekontroller.
Når SPROG II bruges som Kommando Station er SPROG II ikke længere i 
service mode ( programmerings tilstand). Der kan stadig skrives til CV 
værdierne i Kommando Station tilstanden, ( Programmering ON Maine) men 
CV værdierne kan ikke læses.
For at bruge SPROG II som Kommando Station, skal der først ændres i 
Preferences, på samme måde som der blev gjort under installationen af 
SPROG II.

Åben fanebladet Edit -> Preferences fra menu
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Klik på pilen i Layout connections feltet, scroll ned og vælg “SPROG 
Command Station”.
Klik “Save”

Klik “Yes”. DecoderPro vil gemme de nye indstillinger og lukke ned.
Start DecoderPro igen. Det vil nu være muligt at åbne flere kørekontroller 
samtidigt, en for hvert lokomotiv der måtte være på din bane. Se note 
herunder for hvor mange lokomotiver der kan køres på en gang. 
Der vil kunne afbrydes for kørestrømmen på hvilken som helst af de 
kørekontroller der er i brug.
En ekstra funktion i Kommando Station tilstanden, er slot monitoren, denne 
kan åbnes fra SPROG fanebladet i DecoderPro hovedvinduet.
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I den øverste del af slot monitoren ses en checkboks som viser hvilke slot der 
er i brug, en knap til brug for nødstop og til sidst vises hvor meget strøm 
SPROG II sender ud.

Udgangsstrømmen vil ikke vises korrekt hvis der bruges en ekstern 
booster.!

Visningen af udgangsstrømmen er filtreret og viser et gennemsnit af det 
øjeblikkelige forbrug som SPROG II måler ved hjælp af flere aflæsninger over 
en given periode, strømforbruget vil skifte hurtigere end det aktuelle tal der 
læses i slot monitoren.
Den del der vises i resten af slot monitoren er en liste over hvilke slot der er i 
brug, mindst en slot er forbundet med en kørekontrol (se nedenstående).
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I ovenstående eksempel sender SPROG II 163 mAmp ud til sporet. Et 
lokomotiv med adressen 997 kører baglæns med hastighedstrin 35 og et 
andet lokomotiv med adresse 1 kører forlæns med hastighedstrin 43.
Hvis du bruger en funktions knap på en af kørekontrollerne, vil du kunne se at 
en af slot fanerne et kort øjeblik viser en adresse på lokomotivet og med 
hastighed 0. dette indikerer at en funktions kommando bliver sendt til 
lokomotivet. For at undgå fejl bliver funktionskommandoer sendt 3 gange. 
Efter den 3. kommando er sendt vil den, slot funktionen tilhører, blive 
nulstillet.
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Kort (one byte) Versus Lange (two byte) Adresser
DCC specifikationer tillader to former for adresser:

•Korte adresser i området 1 – 127
•Lange adresser i området 1 – 10239

De fleste DCC systemer her deres egne grænser for hvad der er tilladt.         I 
I SPROG Kommando Station mode er følgende adresser tilladt:

•Korte adresser TBD…
•Lange adresser TBD…

Hvor mange lokomotiver kan køres?
16 slots er tilgængelige, men SPROG II er ikke i stand til at køre 16 
lokomotiver uden en ekstern booster.
Start med hvert lokomotiv for sig selv sammen med et passende antal vogne 
tilkoblet og aflæs herefter strømforbruget. Det totale antal lokomotiver du så 
kan køre med SPROG II på samme tid afhænger af hvilket strømforbrug det 
enkelte lokomotiv har.
Der burde være muligt at køre et sted mellem 3 og 4 nyere lokomotiver i 
enten H0, 00 , eller N på samme tid. 
Nogle slots skal altid være frie til at sende funktions kommandoer, disse slots 
vil blive delt mellem kørekontrollerne og det er ikke nødvendigt af have en fri 
slot for hver kørekontrol.
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Brug af ekstra Booster SPROG II
Ja der er muligt.
Vil blive tilføjet i en nyere udgave af denne vejledning....
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Tilslutning og brug af flere SPROG II samtidig
I øjeblikket er det ikke muligt at bruge den alternative tilslutning i DecoderPro 
til at tilslutte en ekstra SPROG II.
Det er imidlertid muligt at bruge 2 eller flere separate systemer i DecoderPro 
som så tilsluttes til 2 eller flere SPROG II.

En SPROG II i kommando station mode, til at styre lokomotiver på 
banen.
En SPROG II i normal eller kommando station mode som kører 
PanelPro til at kontrollerer div. tilbehør.
En SPROG II i normal mode tilsluttet et programmeringsspor.

Hvis denne løsning vælges skal programmeringssporet adskilles ved hjælp af 
en dobbeltpolet kontakt, så programmeringssporet kan tilsluttes hovedsporet, 
(dette sikre at et lokomotiv kan køres ind på programmeringssporet) 
kontakten slås så over og sikre herved total elektrisk adskillelse med 
hovedsporet. Der må ikke være forbindelse fra et programmeringsspor og et 
hovedspor.

Tilslut aldrig en SPROG II, en SPROG II med en ekstra booster, eller en 
almindelig DC transformator til samme sporsektion. !
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Fastsættelse af SPROG II Firmware Version
Denne funktion er kun tilgængelig fra DecoderPro version 2.1.5 og nyere.!

Vælg “Get SPROG Firmware Version” fra SPROG menu fanebladet.

SPROG firmware version vil blive vist i et nyt vindue.

Klik på “OK” for at lukke vinduet.
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SPROG Console
Denne funktion er kun tilgængelig i DecoderPro fra version 2.1.5 og nyere.!

SPROG Console tillader de valgfri funktioner at blive aktiveret eller 
deaktiveret. Vælg SPROG Console fra SPROG fanebladet
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Et typisk Console vindue er vist herunder. Nogle funktioner vil måske ikke 
være tilgængelige, dette afhænger af hvilken firmware version der er i din 
SPROG.

Titellinien
Titellinien vise hvilken type og firmware version på den tilsluttede SPROG 
f.eks.  SPROG II USB v2.5.

Kommando Historie 
I kommando historie fanen ses de samme funktioner som i basis Command 
Monitor vinduet  (tilgængelig i SPROG menuen) og opfanger kommandoer 
der sendes til og fra SPROG. Kommando historien kan gemmes som en fil på 
Computeren, ved først at vælge en log fil og dernæst vælge knappen "Start 
logging". 
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Kommando historien kan være nyttig til brug for at diagnosticerer eventuelle 
problemer i SPROG.
"Add Message" feltet kan bruges til at tilføje annotationer til kommandolinie 
historien.

Send Kommando
Send kommandoen "Send Command" feltet, giver samme funktionalitet som 
den grundlæggende Send kommando i Sprog menuen. Indtast en kommando 
i kommandofeltet og tryk på retur på tastaturet, eller klik på send knappen for 
at sende en kommando til SPROG.

Vælg de forskellige SPROG Operations Indstillinger
Efter ændring i de følgende indstillinger, bør disse gemmes i SPROG ved at 
trykke på “Save” knappen.!

Hastigheds Trins Indstilling
Vælg den hastigheds trins indstilling der skal bruges af SPROG. 
Standardindstillingerne er 128 trin, denne indstilling anbefales for alle nyere 
dekodere. 

Indstilling for Max Strømforbrug
Indstil Max strømforbrug for SPROG skinnestrøm "Track", når enten SPROG 
bruges som styrepult, eller hvis den bruges i Command Station mode. 
Maksimum strømbelastning er 996 miliAmpere eller 0.996 Ampere.

ZTC Indstilling
Nogle ældre ZTC dekodere kan ikke altid programmeres rigtigt, selvom de 
overholder DCC standarden. Vælg derfor denne indstilling i SPROG hvis der 
oplevers problemer. Det er stadig muligt at programmerer andre dekodere 
selvom denne indstilling er valgt. I tvivlstilfælde slå denne indstilling fra i 
check boksen og prøv igen. 

Blueline Indstilling
Blueline dekodere bruger en lidt anden måde end den der er DCC standard 
for direkte programmering. Vælg derfor denne indstilling for at dekode 
Blueline dekodere i SPROG.
Det vil stadig være muligt med denne indstilling valgt at koder andre 
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dekodere, men igen i tvivlstilfælde slå funktionen fra.

Unlock Firmware
Denne indstilling vælges hvis du vil opdaterer den firmware der er i SPROG 
ved hjælp af bootloaderen. Denne indstilling vil automatisk blive fjernet når 
strømmen til SPROG bliver slukket.

Save "Gem"
Husk altid at klikke på denne knap efter at en ny indstilling er valgt. De 
forskellige indstillinger vil blive gemt i SPROG (undtaget er "Unlock 
Firmware") så de er de samme hver gang du tilslutter til din PC, også efter at 
spændingen har været afbrudt.
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Opdatering af SPROG II Firmware
Denne "firmware" er et lille computer program som er styreprogrammet i den 
mikroprocessor der er hjertet i SPROG. Ind i mellem vil det være nødvendigt 
at opdaterer denne firmware, hvis der skal lægges nye funktioner ind i 
SPROG eller hvis der opstår fejl. 
SPROG DCC filosofi er at alle versioner af SPROG uanset om der er 
SPROG, SPROG II, USB eller seriel tilslutning, fremadrettet og bagudrettet 
skal være kompatible, og at nye funktioner og eventuelle fejlrettelser skal 
være tilgængelige for alle brugere af SPROG. 
Denne "firmware" kan opdateres ved at returnerer din SPROG til SPROG-
DCC (eller en udpeget forhandler). For nyere SPROG versioner kan dette 
udføres ved hjælp af "bootloader" (se næste afsnit).

Returnering af din SPROG til opdatering
Hvis din version af SPROG ikke kan bruges med "bootloader" kontakt os 
venligst før den sendes til os. Denne opdatering er i de fleste tilfælde gratis, 
men der skal altid betales for fragt. For at vi ikke skal blive overbebyrdet med 
ønsker om opdatering, skal du være helt sikke på at det er nødvendigt og at 
du virkelig har brug for det. Det vil i de fleste tilfælde kun være nødvendigt 
hvis du har brug for at programmerer OSI lyddekodere.

Firmware Opdatering ved hjælp af Bootloader
I øjeblikket er opdatering ved hjælp af "bootloader" kun muligt at bruge på 
USB SPROGIIs med firmware version 2.4 og nyere.!

Denne “bootloader” er en funktion i SPROG som tillader at en nyere firmware 
bliver indlæst i SPROG via en normal USB tilslutning.
Før du går videre, download og installer DecoderPro version 2.1.7, eller 
nyere, og sikre dig at SPROG  firmware er version 2.4 eller nyere (se afsnittet 
“Fastsættelse af SPROG II Firmware Version”).
Download den nye firmware (hvis den er tilgængelig) som en .hex file fra the 
SPROG-DCC websiden og gem den på et passende sted på din computer.

Hvis bootloader download af en eller anden grund bliver afbrudt (f. eks. 
strømmen svigter, USB kablet bliver fjernet og lign.) vil SPROG måske 
blive ubrugelig. I sådanne tilfælde vil det kun være muligt at få den til at 

virke igen hvis den bliver indsendt til reparation.
!
Følg nedenstående trinvise instruktioner for at downloade den nye firmware:
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1.Åben SPROG console i DecoderPro (se afsnittet "SPROG Console").
2.Sæt mærke i "Unlock firmware" ved at klikke med musen.
3.Klik på  "Save" and close the Console.
4.Vælg "SPROG II Firmware Update" hjælpeprogrammet fra SPROG 
fanebladet.

Klik  på "Update" Hvis du har den nye firmware fil og er klar til at gå videre.

Klik på "Connect"
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Klik på "Choose hex file" og naviger hen til det sted hvor du gemte den 
downloadede .hex fil på PCen.

Åben firmware filen.

Klik på "Program"
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Det første der sker er at den gamle firmware bliver slettet og det næster er at 
den nye firmware vil blive skrevet ind i SPROG . Procesforløbet kan ses i 
statuslinien. Hvis vinduet stadig er åbent kan de beskeder der er mellem 
SPROG og computeren også følges her.

Når "Write Complete" bliver vist klik på "Set SPROG Mode".

Luk vinduet og firmware opdateringen er slut.
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SPROG Kommandoer
Denne sektion giver rutinerede brugere mulighed for at skrive deres eget 
software til at kontrollerer SPROG II med.
Kommandoer kan sendes direkte til SPROG II ved hjælp af en terminal 
emulator f.eks. Windows Hyper Terminal, ved hjælp af SPROG konsol, eller 
fra et program som du selv har skrevet.
Den virtuelle COM port skal sættes til 8 bits, no parity, 1 stop bit og en 
hastighed på 9600 baud. SPROG does not echo characters that are sent to it. 
Alle kommandoer skal indtastes på en enkelt linie og afsluttes med 
returtasten. Maksimum linie længde er 64 tegn inkl. returtasten. Format og 
parametre er afhængig af kommandoen. Maksimum af parametre på samme 
linie er 6. 

Generelle Kommandoer
M [n] – Viser [Set] operations tilstand 
R – Læse tilstand fra EEPROM 
S – Viser Status 
W – Skrive tilstand til EEPROM
Z [n] – ZTC Kompatibilitets tilstand
? - Viser Hjælp 
ESC - Øjeblikkelig afbrydelse af skinnestrøm 

Programmerings Kommandoer 
C CV [Val] - Læs [program] CV ved brug af direkte tilstande
V CV [Val] - Læs [program] CV ved brug af paged tilstanden 

Rullende Skinne Tester Kommandoer 
A [n] – Viser [Set] Adressen
O byte [byte] [byte] [byte] - Udgangs bytes som DCC pakker. 
+ - Skinnestrøm on 
- - Skinnestrøm off 
<[step | <] - Baglæns hastighedstrin 
>[step | >] - Forlæns hastighedstrin 

Bootloader Kommandoer
B a b c – Start Bootloader 
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Input Format 
Input værdier er altid sendt som decimaltal, medmindre de tilsidesættes med 
'b' or 'h' præfixet, eller hvis der bruges binær eller hexadecimal. F. eks. er h15 
det samme som 21 i decimaltal. O kommandoen er en tilsidesættelse af 
denne regel.

Kvitterings Beskeder 
CV værdierne gives i hexadecimal.

Besked Betydning
!O Overbelastning
!E Fejl

No-ack Ingen kendt kvittering modtaget 
under programmering

OK Programmerings operation 
fuldført

The Mode Word
“Mode Word” bestemmer driftstilstanden i SPROG. Hvis denne mode 
ændres, vil den nye mode blive gemt permanent i EEPROM hukommelsen. 
Denne tilstand læses fra EEPROM hver gang SPROG tilsluttes.

The "Mode Word" er en 16 bit binær værdi, hvor hver enkelt bit 
korresponderer med de parametre der vises i nedenstående funktionstabel.
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Bit Navn Funktion
0 UNLOCK Låser  firmwaren op og bliver klar til en opdatering via 

bootloaderen. Denne bit gemmes i EEPROM og nulstilles 
hver gang at SPROG startes op.. 

1 Reserved SPROG II gengiver alle modtagne ordre hvis denne bit er 
sat. 

2 Reserved Ikke brugt, skal altid være 0, er til brug for fremtidig 
kompatibilitet 

3 CALC_ERROR Sat for at kalkulerer fejl byte i O kommandoen. If clear then 
error byte must be supplied on the command line 

4 RR_MODE Sat for rullende test tilstand. 

5 ZTC_MODE SPROG II bruger modificeret DCC timing for ældre ZTC 
dekodere

6 BLUELINE Modificeret direkte tilstand programmerings algoritme, 
tilpasset Blueline dekodere.

7 Reserved Ikke brugt, skal altid være sat til 0, er til for fremtidig 
kompatibilitet. 

8 DIR Retning for rullende test tilstand og i booster tilstanden. Sat 
til baglæns.

9 SP14 Vælger 14 trins hastigheds tilstand i rullende test og booster 
tilstand.. 

10 SP28 Vælger 28 trins hastigheds tilstand i rullende test og booster 
tilstand. 

11 SP128 Vælger 128 trins hastigheds tilstand i rullende test og 
booster tilstand. 

12 LONG Bruger lange adresser i rullende test og booster tilstand.

13-15 Reserved Ikke brugt, skal altid være sat til 0 er til brug for fremtidig 
kompatibilitet. 

Kommandoer i Detaljer

M - Display Mode Word
Viser den nuværende tilstands værdi.

M n - Set Mode Word
Sætter tilstanden med værdien n.

R – Read Mode from EEPROM 
Læser en tidligere gemt værdi fra EEPROM. 
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S – Display Status 
Display SPROG II status - TBD

W – Skrive Tilstand til EEPROM 
Skriver den aktuelle indstilling til EEPROM.

Z [n] – ZTC Kompatibilitets Tilstand 
Nogle ældre ZTC dekodere (f.eks. ZTC401) Kræver ændret DCC timing.
Z 0 – retur til normal DCC timing
Z 1 – Aktiverer ZTC kompatibilitets tilstand.
Denne kommando manipulerer ZTC_MODE bit of the mode word.

? - Display Hjælp 
Viser SPROG II firmware version, F.eks.:
SPROG II USB Ver 2.4 
> 

ESC - Shutdown 
DCC udgangen bliver afbrudt øjeblikkeligt. 

Programmerings Kommandoer 
C cv - Læser CV værdier ved brug af direkte bit mode 
C cv val - Programmerer CV værdier ved brug af direkte bit mode 
V cv - Læser CV værdier ved brug af paged mode 
V cv val - Programmerer CV værdier ved brug af paged mode 

Hvis der ikke gives en val værdi, vil læsningen ske i hexadecimal..

Hvis værdien af val bliver givet vil der blive skrevet i CVén. 

Rullende Test Kommandoer 
A – Viser Adressen 
A n – Sætter Adressen
Viser eller skriver til dekoderadressen (decimal), bruges til hastigheds og/eller 
retnings kommandoer. Hvis en ny adresse vælges vil hastigheds kontrollen 
sættes til nul. Denne kommando ændre ikke i programmeringen af CV'erne i 
dekoderen.

O byte [byte] [byte] [byte] - Output bytes as DCC packet. 
Any arbitrary DCC packet may be generated using this command. SPROG II 
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will add the correct pre-amble bits, start bits, and error byte. Note that all 
address and data bytes and, optionally, the error byte must be given on the 
command line, this command does not use the address set by the 'A' 
command. If the mode word CALC_ERROR bit is set then SPROG II will 
calculate the correct error byte which must not be given on the command line. 
If CALC_ERROR is not set then the error byte must be given on the 
command line,  allowing erroneous packets to be generated for decoder 
testing.

Unlike other commands, bytes must be given as two hex digits without a h 
prefix.!

+ - Skinnestrøm Til 
Tænder for skinnestrømmen og tjekker for overbelastning efter 100ms. When 
there is no DCC data being transmitted, DCC pre-amble will be transmitted. 

- - Skinnestrøm afbrudt. 
Slukker for skinnestrømmen. 

<<[<] - Reducerer/Baglæns hastighedstrin 
>>[>] - Øger/Forlæns hastighedstrin 
Adjust speed step relative to current speed. If decoder is running in reverse 
then Reduce/Reverse will increase the reverse speed and Increase/Forward 
will decrease the reverse speed. If decoder is running forward then 
Reduce/Reverse will decrease the forward speed and Increase/Forward will 
increase the forward speed. Increment or decrement is determined by the 
number of '<' or '>' characters in the command. Speed will not 
increment/decrement past maximum forward or reverse speed step nor 
through zero. The current speed step will be reported after performing this 
command:

<  – Viser Baglæns hastighedstrin 
< step – Sætter Baglæns hastighedstrin
> - Viser Forlæns hastighedstrin 
> step – Sætter Forlæns hastighedstrin 
 Bestemmer forlæns eller baglæns hastighedstrin direkte. 

Bootloader Kommandoen
B a b c – Start Bootloader
Exactly three arguments, a, b, c, must be given with the B command but their 
values are not checked. This helps prevent inadvertent issuing of the b 
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command. The B commands starts the bootloader ready to receive updated 
SPROG II firmware. In addition, the firmware must be unlocked by setting the 
unlock bit of the Mode Word.

Fejlfinding
Før eventuelle problemer reporteres se SPROG IIs hjemmeside for den 
nyeste information, og opdateringer. Der er en  SPROG II FAQ side som vil 
bliver opdateret regelmæssigt og indeholder de mest almindelige spørgsmål 
og svar kunder måtte have angående SPROG.

Et meget almindeligt problem er konfigurationen af den "Virtuelle COM Port" 
for USB SPROGs. Venligst gennemlæs informationen i afsnittet "Rediger 
DecoderPro indstillinger".

Hvis du oplever periodiske fejl i SPROG, vær sikker på at der brugers en DC 
reguleret strømforsyning.

Hvis du opdager andre fejl f. eks. har problemer med at programmerer en 
dekoder eller bruger et DecoderPro kontrolhåndtag kan SPROG console som 
findes i menuen ( SPROG fanebladet i DecoderPro). genskab problemet og 
send udskrift af kommando monitoren til  sprog@sprog-dcc.co.uk eller (for 
Nord Amerikanske kunder) sprog@comcast.net  sammen med en udførlig 
beskrivelse af problemet.
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Nyttige Link 
SPROG hjemmeside http://www.sprog-dcc.co.uk til brug for nyeste 
information, opdateringer, downloads, m.v..., for SPROG II.
Nord Amerikansk distributør for SPROG II http://www.bbmgroup.com/sprog
SPROG DCC Yahoo group http://groups.yahoo.com/group/sprog-dcc for 
seneste nyheder og diskussion om DecoderPro.
Java Model railroad Interface http://jmri.sourceforge.net for DecoderPro.
JMRI Yahoo group http://groups.yahoo.com/group/jmriusers for seneste 
nyheder og diskussion om DecoderPro.
Sun Microsystems http://java.sun.com her downloades Java programmerings 
sproget JRE som er nødvendigt for DecoderPro.
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