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1 První spuštění Rail Simulatoru

Jakmile byl Rail Simulator nainstalován, můžete hru spustit přes ikonu na ploše nebo
z nabídky Start. Pro spuštění hry je potřeby mít DVD v mechanice. Po spuštění hry se
zobrazí následující okno:

Jsou zde dvě tlačítka - “Play Game” a “Options”. Tlačítko Play Game bude odpočítávat
od 10 a potom se spustí hra, pokud nebylo stisknuto tlačítko Options.

Tlačítko Options zobrazí okno, kde můžete zvolit rozlišení hry a zapínat/vypínat
celoobrazovkový režim, stejně jako další nastavení grafiky a zvuku.
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Standardně je hra nastavena na celoobrazovkový režim. Odškrtnutím položky Full Screen
spustíte hru v okně. Po jakékoliv změně nastavení v tomto okně, klikněte na tlačítko
Test. To provede rychlou kontrolu, zda je nastavení kompatibilní  s vaším systémem.
Případné chyby budou zobrazeny. Pokud se nevyskytne žádná chyba, můžete dialog
potvrdit a vrátit se k předešlému oknu a stisknout tlačítko “play game” nebo počkat do
konce odpočtu, kdy se hra načte.

Po načtení hry se zobrazí základní nabídka .

V nabídce Options můžete dále nastavovat grafiku, zvuky a herní nastavení. Nicméně,
po instalaci již budou tato nastavení optimalizována podle výkonu vašeho systému.

Pro hraní musíte zvolit Routes, kde ze zobrazí další nabídka se seznamem
dostupných tratí. Ve standardní instalaci jsou dostupné čtyři tratě.

Kliknutím na název tratě v seznamu se tato zvýrazní a ve vedlejším panelu se zobrazí
informace o zvolené trati.

Pokud máte zvýrazněné jméno tratě , můžete buď skočit přímo do ní pomocí tlačítka
Free Play ve spodní části obrazovky, nebo vybrat aktivitu přes tlačítko Scenario.
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1.1 Volná jízda (Free Play)
Free Play mód vás zavede do centrální oblasti tratě. Kamera není připojena k žádnému
vlaku, takže můžete létat podél tratě pomocí kláves se šipkami a se stisknutým pravým
tlačítkem myši můžete natáčet pohled. Levým tlačítkem můžete kliknout na jakoukoliv
lokomotivu a začít řídit vybraný vlak. V tomto módu není žádný cíl a můžete jet
kamkoliv. Na trati nebudou žádné AI (Artificial Intelligence – umělá inteligence ) vlaky.

Pro opuštění tohoto módu a navrácení se do hlavní nabídky, přesuňte kurzor myši
ke spodnímu okraji obrazovky, kde se zobrazí záložka.

Přidržením kurzoru myši nad řadou ikon se zobrazí nápověda popisující danou ikonu.
Ikona nejvíce vlevo zobrazí dialog, kde můžete opustit volnou jízdu a vrátit se do hlavní
nabídky.

1.2 Aktivity (Scenario)

Kliknutím na tlačítko Scenario  se zobrazí nová obrazovka se seznamem všech
aktivit k dané trati.
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Zde bude Free Roam Scenario, což je to samé, jako kliknutí na tlačítko Free Play na
předešlé obrazovce, stejně jako seznam aktivit. Aktivity mají dějovou linii a sérii cílů,
které musí být splněny. Aktivity mohou být splněny úspěšně nebo neúspěšně, podle
vašeho výkonu.

Kliknutím na název aktivity v seznamu se zobrazí v pravém panelu její popis.
Výchozí možnosti pro každou aktivitu jsou: Edit nebo Play.

Zvolením Edit můžete aktivitu modifikovat, ale je to doporučeno pouze pokročilým
uživatelům. Stiskem Play začne a ktivita, kde budete ovládat vlak a plnit úkoly.

Třetí možnost , Continue, není ze začátku dostupná. Při hraní aktivity můžete váš
postup ukládat stiskem F2. Jakmile byla v aktivitě uložena pozice, zpřístupní se
možnost Continue. Pro každou aktivitu je povolena jen jedna uložená pozice.
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2 Hraní aktivity

Jakmile byla aktivita načtena, ovládáte vlak a máte sérii úkolů, které je potřeba splnit.

2.1 Úkoly v aktivitě
Úkoly se zobrazují ve formě vyskakovacího okna a v okně Asistent úkolu. Pro
zobrazení okna Asistenta úkolu stiskněte F1. Toto okno má nahoře tři ikony. První
podává popis aktivity a poskytuje detaily jako jsou datum, čas a roční období a také
stručný souhrn kroků potřebných pro dokončení aktivity.

Prostřední ikona poskytuje více detailní seznam úkolů potřebných pro dokončení
aktivity společně s požadovanými časy příjezdu a odjezdu. Stav dokončení každého
úkolu je zobrazen červeným křížem nebo zelenou fajfkou v závislosti na tom, zda byl
úkol dokončen nebo ne.

Poslední ikona zobrazuje seznam kláves ovládání Rail Simulatoru.

2.2 Ovládání vlaku
Ovládání vlaku záleží na typu lokomotivy (parní, dieselová nebo elektrická) a na
modelu ovládání (zjednodušený, středně pokročilý nebo expertní). Seznam kláves
ovládání je dostupný v asistentu úkolů (F1) kliknutím na třetí ikonu.

Při použití zjednodušeného ovládání se všechny typy vlaků ovládají následovně:
A – Přidává výkon
D – Přidává brzdy
S – Mění směr pohybu (přístupné pouze když je výkon na 0%)
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Backspace – Rychlobrzda. Nastaví brzdy na 100% a zastaví vlak. Ovládací prvky jsou
znovu zpřístupněny až po zastavení vlaku.

2.3 Možnosti zobrazení
Když hrajete aktivitu, máte k dispozici spoustu povelů a možností, která vám pomáhají
při řízení. Nejčastější a užitečné jsou popsány níže.

2.3.1 Pohledy kamery

Pohledy kamery mohou být měněny použitím číselných kláves v horní části klávesnice
nebo přes numerickou klávesnici. Když vjedete do tunelu, kamera se automaticky změní
na pohled z kabiny. Pro opuštění pohledu z kabiny se musíte přepnout manuálně do
jiného pohledu.

1 – Pohled z kabiny
2 – Externí kamera
3 – Zadek vlaku
4 – Kamera podél trati
6 – Kamera na předním spřáhle
7 – Kamera nad nádražím
8 – Odpoutá kameru od vlaku

2.3.2 Pomůcky strojvedoucího

Pomůcky se zapínají a vypínají použitím F3 a mají čtyři módy. První mód zobrazuje
malou verzi 2D mapy okolí vlaku a aktuální rychlostní limity.

Druhý mód ukazuje vzdálenost k cíli a ukazatel nástupu. Třetí mód ukazuje graficky
sklon a poslední mód zobrazuje stav spřáhel vlaku. V tomto módu můžete soupravu
rozpojit kliknutím na spřáhlo.
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2.3.3 Rychlé informace

Stiskem F4 zobrazíte ve spodní části obrazovky okno, které ukazuje vaši rychlost, směr
jízdy a stav regulátoru/brzd.

Pro detailnější informace stiskněte F5 a zobrazí se okno v pravé horní části obrazovky.
První stisknutí F5 zobrazí horní polovinu informací, druhé přidá spodní polovinu a třetí
zruší okno.

2.3.4 Zobrazení názvů

Názvy vlaků a lokací se zobrazují v bublinách. Ty jsou cenné pro identifikaci místa
použitého v aktivitách, ale mohou být vypnuty použitím F6.
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2.3.5 2D mapa

2D mapa může být zobrazena stisknutím 9 nebo přes ikonku mapy. Navigace po mapě se
provádí pohybem myši se stisknutým pravým tlačítkem. Alternativně můžete použít
levé tlačítko myši pro tažení a vykreslení oblasti, ke které se chcete přiblížit. Kolečko
myši může být použito pro přibližování a oddalování. Jednoduché kliknutí pravým
tlačítkem nebo opětovný stisk 9 zavře 2D mapu.

Vpravo dole jsou dvě ikony. Červená ikona vycentruje mapu na hráčově lokomotivě.
Ikona monitoru zobrazí seznam filtrů položek, které lze zapínat/vypínat na 2D mapě.
Tato možnost je popsána podrobněji v dokumentu “5.01 Uživatelské rozhraní
editoru tratě ”.
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