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Introduktion
Rail Simulator 2: RailWorks
är Steam powered
När du installerar Rail Simulator 2: RailWorks behöver du
verifiera ditt exemplar av spelet genom att registrera det online med
free Steam gaming service. Du behöver bara ansluta till Internet en gång för att göra detta och sedan
kommer installeraren att ta dig igenom processen
När du sätter RailWorks skivan i DVD-enheten. om du inte
redan har en gratis Steam-konto måste du skapa ett,
och detta kommer att ge dig tillgång till några fantastiska nya funktioner:
- Hitta och chatta med dina vänner samtidigt som spelar
- Få automatiska uppdateringar
- Tjäna resultat och förena dig med resten av
Steam community.
För mer information, besök www.railsimulator.com / steam.

1.0 Installera Railworks
1.1 Systemkrav
Minimikrav
OS Windows XP med senaste Service Pack installerat /
Windows Vista / Windows 7
CPU XP - Intel Pentium 4 / AMD Athlon 1,7 GHz eller
motsvarande Vista eller Windows 7 - Intel Pentium 4 /
AMD Athlon 2,6 GHz eller motsvarande
RAM 512 MB
GFX 64MB DirectX 9.0c kompatibelt grafikkort som stöder
Pixel Shader 2.0 eller högre
SFX DirectX 9.0c kompatibel
HDD 4.5 GB utrymme behövs för att installera spelet
Rekommenderad Specifikationer
OS Windows XP med senaste Service Pack installerat /
Windows Vista / Windows 7
CPU Intel Pentium 4 / AMD Athlon 3,0 GHz eller motsvarande
RAM 1.0GB
GFX 256MB DirectX 9.0c-kompatibla grafikkort (Radeon 9500 pro), stöd
Pixel Shader 3.0
SFX Sound Blaster ® X-Fi ™-serien från Creative Labs
HDD 4.5 GB utrymme behövs för att installera spelet

1.2 Installation
Följ alltid installationsinstruktionerna som presenteras på skärmen så
att dom kommer att vara aktuella. Instruktionerna nedan är för vägledning
endast. För att installera RailWorks på datorn:
1. Du måste vara ansluten till Internet.
2. Sätt i RailWorks skivan i din DVD-enhet.
Detta öppnar en installationsguid som kommer att vara en bekant
om du har installerat annan programvara innan.
Processen bör starta automatiskt:

1. Klicka på Start i Aktivitetsfältet
2. Klicka min datorn
3. Dubbelklicka på en lämplig DVD-ROM-enhet
4. Dubbelklicka på setup.exe ikon
3. Steam kommer att installeras först. Det kommer att uppdatera sig på olika punkter
.
4. Du måste välja om de vill skapa en ny Steam-konto eller
använda en befintlig. Ange de uppgifter som krävs och skriv
ner eller skriv ut Steam kontoinformation.
5. Ange ditt 25-sifriga serienummer när guiden begär
.
6. RailWorks kommer att installeras från DVD sedan uppdateras via
Internet.
När spelet har installerats kommer du att se en RailWorks ikonen på ditt
skrivbord. Klicka på denna för att starta igång spelet. eller
starta RailWorks från startmenyn.
Installationsprocessen optimerar programvaran prestanda
beroende på datorns specifikationer. Du kan dock
ändra dessa inställningar när du laddar spelet, genom att välja
knappen Inställningar. Detta diskuteras vidare i Ändra
Spelinställningar.
1.3 Ändra spelinställningar
Du kan ändra grafik, ljud och gameplay alternativen
innan du kommer in i spelet, eller innan man väljer en rutt. Om du vill ändra
spelets alternativ, klicka på knappen Inställningar i den första skärmen
som du laddar RailWorks.
Då öppnas en dialogruta där du kan ange den upplösningen
i spelet, växla helskärmsläge på och av, och andra
avancerade grafik och ljudinställningar.
Som standard kommer spelet att köras i helskärmsläge. Avmarkera
Helskärm om du vill köra i fönsterläge.
Oavsätt om RailWorks körs i helskärmsläge eller
fönsterläge är det oftast inte nödvändigt att ändra spelets
alternativ, eftersom de har optimerat för datorn under
installationsprocessen.

02 Komma igång
RailWorks erbjuder dig en mycket realistisk körupplevelse:
om du aldrig har
kört ett tåg innan, krävs lite praktik för att behärska alla
tekniska finesser.
Men med dessa enkla instruktioner
kan du börja köra direkt:
1. Klicka på din RailWorks ikonen för att starta spelet. Du måste också
har skivan i din skivenhet.
2. Vid den första skärmen, klicka på Play Game ... knappen.
3. Du kommer då att se Hemsidan på skärmen. Klicka på länken Rutter ( Routes ).

4. Du kommer då att se Rutterna på skärmen. Välj en rutt från listan
i mitten av skärmen.
5. Välj fritt spel (Free play) och vänta vänta på att rutten laddas
6. När rutten är inläst, använd vänster musknapp för att välja
tåget du vill köra.
7. Tryck på <A> tangenten för att börja köra ditt tåg.

2.1 Enkel körning: ( Simple Driving Controls )
Som standard har RailWorks kontrollen inställt på "Enkel". Det här
innebär att programvaran gör de flesta "kör-arbetet" för dig.
Följande enkla tangentbords kontroller är allt du behöver för att starta och
köra ditt tåg:
A - Öka spjäll eller öppna regulatorn(accelrera)
D - bromsa ( Increase brake )
S - Ändra körriktning. Du måste ha
fullständigt stopp för att göra detta.

Bakåttangenten - är nödbroms. Detta ställer in bromsarna till
100% och låser andra kontroller. När tåget har stannas helt, kommer dom andra kontrollerna att låsas
upp.
Mellanslag - Tutar eller visslar du med.
Du kan också använda musen för att manipulera kontrollerna på
skärmen:
1. Klicka på <1> för att byta till en bild av insidan av
tåg hytt (eller fotsteget i ång-lokomotiv).
2. Vänsterklicka på kontroll (gas eller broms), och håll nere
vänster musknapp och dra kontroll i den riktning du vill
manipulera den.
I enkla kontroller kan du bara använda bromsen och spjäll,
men i mer avancerad körning kan du använda alla
kontroller i förarhytten.

2.2 Ändra kamera
Inledningsvis är kameran placerad utanför och ovanför tåget.
(den externa kameran). Använd följande sifferknapparna för att ändra
kameror när du kör:
1 Växla till Cab syfte
2 Växla till yttre Kamera (det ursprungliga läget)
3 Växla till baksidan av tåget
4 Markbaserad kameran
5 Passenger vy
6 Front kopplings kamera
7 Översikt över bangård kamera
8 Ta loss kameran från tåget för allmän vy
Du kan ändra betraktningsvinkel (riktning av kameran)
genom att använda piltangenterna.

2.3 Andra Användbara Kontroller
Funktionstangenten på tangentbordet kommer att ta fram tekniskt
information fönster angående din rutt. De mest användbara av dessa
när du börjar är <F4> tangenten, som ger dig enkel
information om ditt tåg i ett lättläst format.
För en komplett lista över tangentbordets kontroller, se Keyboard
Controls Guide som följer med spelet

2.4 Avsluta RailWorks
För att avsluta din rutt och avsluta RailWorks:
1. Flytta muspekaren till den nedre kanten av skärmen.Huvudmenyn
kommer att dyka upp.
2. Klicka på den vänstra ikonen (eller fotsteget om kör ett ånglok)
att återvända till Huvudmenyn.
3. Klicka på knappen Stäng (Close) längst upp till höger på skärmen,
och bekräfta.
Alternativt kan du trycka <Ctrl-Q> när som helst för att återgå till
Huvudmenyn
.
Om du spåra ur tåget, få det att krascha med ett annat tåg, eller av
annan orsak åstakommer ett motorstopp genom förarens fel, kommer spelet
automatiskt att avslutas och föra dig tillbaka till Huvudmenyn.

2.5 Att lära mer
Nu har du fått erfarenhet av att köra ett tåg, så här
lära du dig mer:
Jag vill ...

Gå till

Jag vill Lära mig mer om
menyer och kontroller

Gå till Menyöversikt avsnittet i manualen
eller titta på Keyboard Controls Guide
som följer med spelet.

Lära mer om att spela
Fritt spel

Gå till "Free roam-Körning (Driving)" avsnittet i
denna Guide.

Lära mer om Scenarier

Gå till Scenario avsnittet i denna guide.

Lär dig avancerad körnings-teknik

Se Driver Manual som medföljer medföljer spelet.

Lär mer om rutter och scenarier

Skapa mitt eget Scenario

Skapa en ny rutt

Se Driver Manual som medföljer medföljer spelet.

Se Driver Manual som medföljer medföljer spelet.

Se Driver Manual som medföljer medföljer spelet.

