Handleiding multiMAUS

pro

en de multiZENTRALEPRO NL

P.Heinst
Deze handleiding is uitsluitend voor eigen gebruik.
Deze handleiding is een vrije vertaling vanuit het Duits en kan bij bepaalde woorden
een ruime en vrije vertaling van het woord bevatten.
Het gebruik is geheel voor eigen risico
Afbeeldingen zijn overgenomen uit de Duitse handleiding van multiMAUSpro en de
PRO

multiZENTRALE

Tekst in de handleiding kan Duitse woorden bevatten, dit om in overeenstemming te
blijven met de afbeeldingen op het display.
Tekst tussen aanhalingstekens zijn in het algemeen “…. “ aanduidingen op het
display of een aanwijzingen van handelingen.
Handleiding is nog niet geheel gecontroleerd op taal en grammatica , foutjes kunnen nog aanwezig
zijn.
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Aanwijzingen in de handleiding
Een
voor een woord verwijst naar een verklaring in „de verklarende woordenlijst „ in het vijfde
deel van het handboek.
In de schetsen betekend, de beide vermelde knoppen gelijktijdig drukken.
In de schetsen betekend, een keuze uit de beide knoppen.
Het rode driehoek

in de schetsen symboliseert een elektrisch scheiding van de rails.
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Alles in een hand - De modelbaan – Centrale van de toekomst
pro

pro

Roco zet een nieuwe standaard: multiMAUS en multiCENTRALE . De verbinding van modernste
draadloze verbindingen en een nieuw ontwikkelde stuurcentrale verduidelijkt, dat het Roco
ontwikkelingsteam intensief met de wensen van de gebruiker uiteen gezet heeft. Flexibiliteit bij de
sturing van de treinen, dubbeltractie mogelijkheden, eenvoudig uitlezen en programmeren van
decoderdata, veelvuldig en toekomstzekere aansluitingen en update mogelijkheden, gecombineerd
met handige gebruik van de multiMaus en de eenvoudige en overzichtelijke gebruikersgemak zijn de
hoeksteen die voor beginners en gevorderde voor een gelijkmatige modelbaan besturing.
pro
Dit handboek is in meerdere delen onderverdeeld. Een gebruiker, die de multiMAUS alleen voor het
spelen gebruikt, hij kan het lezen beperken tot de eerste twee belangrijke grondbeginselen voor de
aansluiting en de bediening van de baan.
pro
pro
Wie de vele mogelijkheden van de multiMAUS en de multiCENTRALE wil gebruiken, kan in het
derde en vierde gedeelte alles vinden wat men daarvoor gebruikt. In het vijfde gedeelte gaat het om
een algemeen thema rond om de digitale ,odelbaan. Als extra geeft een Glossar belangrijke grond
begrippen, die U bij het gebruik van de modelbaan steeds weer tegen kunt komen.
Met die bij de set 10832 bijgevoegde PC-Software ROCOMOTION heeft U de uigebreide
mogelijkheid. Zo is bijvoorbeeld een volautomatische baanbesturing met railplan voorstelling mogelijk,
zonder dat de baan een verdere digitaal componenten uitbreiding zoals remmodule, schaduw station
besturing, schakelplan module enz. uitgerust moet worden.
Wij wensen U bij het gebruik van dit handboek en gebruik van de nieuwe sturing veel plezier.
Uw Modelleisenbahn Gmbh

multiMAUSpro en multiCENTRALEpro in overzicht
Het consept
pro
•
Ergonomische vorm van de multiMAUS voor een hand bediening.
•
Grote, achtergrondverlichte LC-Display met meertalige menu.
•
Eenvoudige instellingen van snelheid en richting van lok via de draairegelaar.
•
Vaste 0-stelling van de draairegelaar.
•
Compatibel tot andere DCC/NMRA – compatibele sturingen.
•
Het ROCO Digitaal systeem is uitbreidbaar tot 31 invoer apparaten zoals meerdere lokmause /
pro
multiMaus of multiMAUS , Routecontrol enz.
•
Toekomst zeker door update mogelijkheden via USB en RS485 aansluitingen
De mogelijkheden
•
Gebruik van 9999 lokadressen, keuze via lokbibliotheek of lokadressen.
•
Alfanumerieke loknamen met lokdatabank voor 64 loks en invoer.
•
Sturing van de loks met 14, 28 en 128 rijstappen, individueel voor ieder lok instelbaar
•
Sturing van licht en 20 extra functies bij locomotieven
•
Rijden in dubbeltractie.
•
Sturing van tot 2048 magneet artikelen- (wissel) adressen.
•
Rijweg sturing.
•
Extra terugmeldbus.
•
Uitgangen voor hoofd en berijdbaar programmeerspoor.
•
Configuratie variabelen (DCC-CVs 1 – 1024, waardebereik 0 – 255) uitlezen en schrijven.
Veiligheid
•
Stabiele draadloze verbinding door digitale zendstandaard “ZigBee” IEEE 802.15.4 met 2,4 GHz
•
Noodstop met afschakeling van de gehele baan, selectieve noodstop voor gekozen loks.
•
Kinderveilige functies, die kinderen kunnen veroorzaken zoals bv programmeren.
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Deel 1 Basis
1.1 Aansluiten van de multiMAUS

pro

en de multiCENTRALE

pro
pro

pro

Een functie gebruikklare ROCO – Digitaalsysteem met multiMAUS en multiCENTRAE gebruikt de
volgende artikelen:
− Een transformator of schakelnetdeel (b.v. ROCO 10725, 10850, Fleischmann 681301, s.ook S. 38)
− Een spooraansluiting zonder condensator (b.v. geoLINE 61190, ROCOLINE 42517, Fleischmann
9400, 22217 (N), 6430 HO)).
In fig 2 op blz 89 toont de basis aansluiting van de apparaten.
pro
Welke apparaten U nog aan de multiCENTRALE kunt aansluiten of die in het ROCO-Digitaal
systeem kunnen worden gebruikt, vindt U in het vierde en vijfde gedeelte van deze handleiding vanaf
blz 38.
Let a.u.b. voor de aansluiting op de volgende aanwijzingen:
Bij het gebruik van componenten van andere firma’s samen met ROCO en/of Fleischmann
componenten bestaat geen garantie bij beschadiging of foutfuncties. Het recht op garantie vervalt ook
pro
door het openen van de behuizing van de multiMAUS (uitgezonderd batterij vakje) en
pro
multiCENTRALE .
Alle aansluithandelingen doet u bij uitgeschakelde bedrijfsspanning (uitzondering: aansluiten van
meerdere ROCONet apparaten, zie blz. 38.) Werkt voorzichtig en let op bij het aansluiten aan het
railsysteem erop dat in ieder geval geen kortsluiting ontstaat! Een verkeerde aansluiting kan de
digitale onderdelen beschadigen. Laat u eventueel door de vakhandelaar adviseren.
In ieder geval mag U parallelle aan de digitaal besturing geen normale trafo aan dezelfde stroomkring
pro
aansluiten. Daardoor kan de multiCENTRALE beschadig worden!
pro

De Bestaande ROCO-Versterker 10761 en 10764 kunnen niet in combinatie met de multiMAUS
pro
de multiCENTRALE gebruikt worden.

en

pro

De multiMAUS wordt door 3 batterijen van het type AAA 9Micro) á 1,5 volt of 3 accu’s van het
zelfde type á 1,2 volt van stroom voorzien. Let U bij het plaatsen van de batterij op de polariteit en
zelfde geladen toestand! Aanwijzingen voor het gebruik van batterijen en accu’s vind u op achterzijde
van het handboek (origineel).
pro

pro

1. Plaats U de multCENTRALE op de baan zo dat er tussen deze en de multiMAUS geen
obstakels bevinden die de draadloze verbinding kunnen beïnvloeden.
pro.
2. De kabel van de aansluit rails steekt U in de rails-bus
van de multiCENTRALE
3. In de bus “Power In” steekt U de holle stekker die via de twee polige kabel met de transformator of
schakelnetdeel verbonden is.
4. Eerst nu verbind U de transformator / schakelnetdeel met het stopcontact. Zo voorkomt U het
beschadigen van het digitale systeem.
pro
5. Schroef het batterij vakje op de achterkant van de multiMAUS open, neem de beveiliging
(bescherming, blokkering) weg uit het batterij vakje en leg de batterij er in. Let op de polariteit en
maak het batterijvakje weer dicht
pro
6. Drukt U de “Licht/OK” knop in om de multiMAUS in te schakelen. Voor een kort moment zijn alle
symbolen te zien in het display. Kies nu de spraakversie uit, door de pijltoetsen in te drukken. Drukt
U nu opnieuw op “Licht/OK” knop. Een loopschrift “ZENTRALN-TASTER 3 SEK DRUECKEN”
verschijnt .
pro
7. Nadat U de witte knop “Connect” op de multiCENTRALE minstens 3 sec. ingedrukt heeft, licht de
rode en de gele led op en daarna alle 4 de leds als een looplicht. Het display start nu en er
verschijnt “LOK1” met knipperend STOP-SYMBOOL.
pro
Aan de multiZENTRALE knipperd de gele led. Om de rijstand aan te nemen moet U nu nog de
pro
“STOP”-knop van de multiMAUS indrukken. De correcte draadloze verbinding tussen
pro
pro
multiMAUS en multZENTRALE herkent U aan het antenne symbool rechts boven in het
display, en ook aan het constant brandende groene lichtdiode onder het zendsymbool op de
pro
multiZENSTALE .
pro
8. Om de multiMAUS uit te schakelen drukt U de “MENU-Knop” gezamenlijk met de “Licht/OK”
knop in.
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1.2

pro

multiZENTRALE

: Belangrijke controle lichten
pro

Uw nieuw multiZENSTALE is met controle lampen uitgerust, die U op een blok een overzicht over
de belangrijkste functies van Uw ROCO-Digitaalsysteem geven. De centrale kan dan het beste
geplaatst worden dat U de leds goed kunt zien.
Groen: Brand de groene led (geheel links) dan is er contact met
pro.
de multMAUS
Geel: Wanneer U een lok op een aangesloten
Programmeerspoor programmeert, schakelt de
pro
multiZENTRALE automatisch om, de gele led brand.
pro
Drukt U de “STOP-Knop” of schakelt de multiMAUS zich
uit, de gele led brand eveneens.
Rood: De rode led geeft de fout toestand aan. Bij kortsluiting en oberbelasting knippert deze snel.
pro
Schakel de multiZENTRALE op zich grond van constante overbelasting uit dan brand de led
constant.
Groen: Is de zentrale ingeschakeld, knippert de groene led (geheel rechts) kort. Neemt de
stroomverbruik toe dan knippert de led langer.
1.3

pro

multiMAUS

: het dislpay
pro

Alle functies met de multiMAUS
Wij stellen de symbolen voor.

Rij symbolen
− Pijl geeft de rijrichting van
de gekozen lok aan
− “II”geeft stilstaan van de
lok aan
(per reguleer of selectieve
noodstop)

kunt U via het grote achtergrond verlichte LC-Display controleren.

Steeksleutel
pro
− De multiMAUS is in het menu
niveau “instellingen”

Batterij symbool
− Niet zichtbaar: alles OK
− Zichtbaar: batterij
spanning laag
− Knippert: batterij
vervangen
Kortsluit
− Symbool knippert bij een
kortsluiting of
overbelasting
Stop (stop knop)
− Symbool knippert bij
noodstop en kortsluiting
Schift-Symbool
− Toont het gebruik
van de Schift-knop
aan

ABC
− Licht op bij tex
invoer

Wisselsymbool
(Lok-/Wisselknop)
− Wissel of rijweg mode
− Menu niveau: Rijweg-Menu
Zend symbool
− Het symbool geeft informatie
over de zendverbinding met
pro
de multiZENTRALE
Lok symbool (licht-/Wisselknop)
− Rij of wisselstand
− Menu niveau: Lok-menu
Lichtsymbool (Licht-/OK-knop
− Loklicht ingeschakeld
Functie symbool (1-10)
− Toont de ingeschakelde lokfuncties aan
− Toond in het menu niveau
onder geordende niveau aan

Menu
− De multiMAUS in
het menu niveau

Prog
− Licht op als
bevestiging bij het
programmeren en
in het menu niveau
“programmeren”
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Een compleet getoonde zendsymbool in het display toont een optimale verbinding aan.
Hoe slechter de verbinding wordt, zoveel minder worden de drie streepjes zichtbaar.
Bij zeer slechte zendverbinding is nog alleen het antenne symbool te zien. Het kan
daardoor zo zijn dat de functie niet meer goed uitgevoerd kan worden.
pro

pro,

Als er absoluut geen verbinding meer tussen de multiZENTRALE en de multiMAUS ,
knippert het antenne symbool.Er worden geen Lok-info (richtingsymbool, F-knop) meer
getoond. De spanningverzorging van de baan wordt na een instelbare tijd (s. Deel 3 “Het
pro
menu”, zie blz 24) uitgeschakeld, op de multiZENTRALE knippert de gele led. Wanneer
er weer verbinding bestaat moet U om de baan ver te besturen de “STOP-Knop”
indrukken.

1.4

De Koppen
pro

Bij het overzichtelijke concept van de multiMAUS hoort het reduceren van de knoppen tot een zinvol
aantal. Alle functies voor het noodzakelijke gebruik zijn overwegend direct via de betreffende toetsen
oproepbaar, die wij hier willen voorstellen. Kijk ook op blz 88, fig.1
Aanwijzing:
• De “Pijltoetsen”hebben -zoals alle andere toetsen ook- ondanks twee opdrukte pijlen ieder een
eenvoudige drukfunctie.
• Bij combinatie met “Shift” en enkele andere toets moet de “Shift”-toets net zoals bij de computer
iets eerder ingedrukt worden. Dit geld ook voor de “MENU”-toets.
• Alle toetscombinaties met de aanwijzing: “-in combinatie met-“zijn voor de gebruiker interessant, de
pro
multiMAUS niet alleen voor het rijden en schakelen willen gebruiken.
Toetsen en betekenis

pijltoetsen

Functies

-

Blader door de Lok bibliotheek (Biliotheek- Mode)
Zoeken van lokadressen (Lokadres-Mode)
Schakelen van wissels (rechtui of afbuigend, Wissel-Mode)
Bladeren door het menu-niveau
Bladeren in de rijweg-mode

In combinatie met
In de bibliotheek-mode
- Nieuw orderen van rijvolgorde van de lok door verschuiving
In lokadres-mode
- Blader in 100 tallen door (zoekfunctie(
In de wissel-mode
- Blader de wisselnummers door (zoekfunctie(
In combinatie met

In Lok- mode
- Wijzigen van de rijstappen
-

In combinatie met

pro

Inschakelen van de multiMAUS
Schakelt het licht in en uit (in rijbedrijf)
Bevestigd invoer (in wissel-mode en in het menu)
Oproepen van het gewenste menu-niveau bv. de menupunten)
Inschakelen van een rijweg
pro

- Uitschakelen van de multiMAUS
In de lokmode
- Kiezen van een andere lok via directe invoer van een lokadres
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Toetsen en betekenis

Functies

In rijbedrijf:
- Noodstop op de gehele baan
In menu bedrijf:
- Terugkeer vanuit ieder menuniveau
In combinatie met
In rijbedrijf:
- Selectieve noodstop van de gekozen, in hetdisplay getoonde lok
In menu “rijweg”-‘bewerken” (‘FAHRWEGE”-“BEARBEITEN”):
- Wissen van een wissel
- Omschakelen tussen lok- en wissels- bv.- rijwegmode
In combinatie met
met

Functie toetsen

In combinatie met

- Wisselen tussen biblotheek- en lokadres-mode
- Wisselen tussen wissel- en rijweg-mode

In rijbedrijf:
- Scheakel de lokfunctie F1 – F10 direct in of uit. De lokfunctie F11 – F20
worden via de toetsen 1 – 10 samen met de shift toets geschakeld. De
ingeschakelde lokfuncties ziet U in het display.
In de menu-mode:
- Alphanummerieke invoer van de loknamen in de bibliotheek
- Sneller greep op de menu-onderpunten van het menuniveau
In de wisselmode:
- Directe invoer van de wisselnummers

- In of uitschakelen van de lokfuncties F11 – F20. De ingeschakkelde
functies kunt U door te drukken op de “Shift”-toets bekijken
In de wisselmode:
- Oproepen van de tot 10 opgeslgen wissels (wisselsneltoets)
In rijbedrijf:
- Controle van de ingeschakelde functies F11- F20
pro

Voor gebruikers, die de omvangrijke Menu-Functies van de multiMAUS willen gebruiken.
Tip: Alle wetenswaardigheden voor de programmeerfuncties vindt U in deel 3 vanaf blz 24.

- Wisseld in de menu-mode (ca. 5 sec. drukken)
- Directe terugkeer uit alle menu-niveau in de lok-/wissel-/rijweg-mode

In combinatie met
- Wissels in d emenu-mode
- Directe terugkeer uit alle menu-niveau in de lok-/wissel-/rijweg-mode
In combinatie met

Functie toetsen

In de bibliotheek- of lokadres-mode:
- Snelprogrammeren van de CV 1-5 en 8 (“MENU”-toets moet eerst ingedrukt
worden)
- Invoeren, bewerken en wissen van dubbeltractierijden
In de wisselmode:
- Snelle oproep van de opgeslagen wissels (“wissel-sneltoets”)

In combinatie met
- Uitschakelen van de multiMAUS

pro
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Deel 2 * Bedrijf – rijden en schakelen
pro

Ondanks de vele mogelijkheden is de multiMAUS gemakkelijk en intuïtief te bedienen. Een concept
dat ROCO reeds eerder met de Lokmausen van de eerste generatie met succes ingevoerd en met de
pro
multiMAUS gezet werd. In het volgende tonen wij U aan de hand van praktische voorbeelden de
pro
bediening van de multiMAUS .
Als bij de bediening problemen optreden, dan vindt U op blz 44 “Tips, aan wijzigingen en knopte hulp”.
2.1

Start
pro

Na het inschakelen van de multiMAUS via de “licht/OK” – toets toont het display en animatie van
pro
het schrift “MULTIMAUS”. Aansluitend gaat de multiMAUS in de rijstand-mode en toont de eerste
lok aan.
2.11 Eerste gebruik
pro
Bij het eerste aansluiting van de multiMAUS bevindt er slechts een lok
(adres 3) in de bibliotheek (fabrieksinstelling “bibliotheek-mode”). Het
display toont het loksymbool, het stilstaansymbool “II” (d.w.z de lok staat)
samen met de rechter rijrichtigpijl en de aanduiding “LOK 1”.
U kunt direct rijden met de lok.
pro
Heeft U de multiMAUS met een startset gekocht, dan is de lok van
deze set reeds compleet geprogrammeerd.
Ook met deze lok kunt U direct rijden (hoofdstuk 2.3).
pro

2.12 Reeds gebruikte multiMAUS
pro
Heeft U de multiMAUS reeds gebruikt gehad, Dan wordt na het inschakelen steeds de laatse
gestuurde lok in de bestaande Mode-bibliotheek of Lokadres getoont.
2.2 Lok-keuze
pro

De multiMAUS heeft twee mogelijkheden om de lok te kiezen:
- Met de vanaf fabriek ingestelde Bibliotheek-Mode: Zie hoofdstuk 2.2.1.
- Met de Adres-Mode, d.w.z. direct via de lokadressen: Zie hoofdstuk 2.2.2
Wissel tussen Bibliotheek en Lokadres-Mode
2.2.1 De Bibliotheek-Mode
De Lok-bibliotheek is een databank, die U de mogelijkheden geeft om 64 loks met naam (5karakters), en lokadressen en gewenste rijstappen in te geven.

pro

Alle invoeringen worden daarbij alleen in de multiMAUS opgeslagen, niet in de lokdecoder.
De Decoder-Lokadressen moeten daarom steeds via de “CV1” veranderd worden (zie
hoofdstuk 2.8 “snelprogrammeren” op blz 2). De verandering in de bibliotheek is niet voldoende.
Display aanduiding ( in afb. rechts bv. ICE van de tweede categorie):
- Lok betekenis (hier “ICE-2”) en Loksymbool.
- Rijrichting (hier: de lokstand bv. Staat, de laatste rijrichting toont de pijl aan),
- Licht (hier: de verlichting van de lok is ingeschakeld),
- F1 en F4 (heir: de geactiveerde functie van de lok)

11

Oproepen van andere, reeds in de bibliotheek opgenomen loks (“Bladeren”)

De sortering van de loks in de bibliotheek gaat in volgorde van invoer. U kunt deze volgorde van
zelfsprekend wijzigen:

Deze toetscombinatie (gelijktijdig drukken) verschuift de lok in de bibliotheek naar boven of onder. U
kunt die nieuw geordende bibliotheek met de “pijltoetsen” controleren.
2.2.2 Nieuw invoeren van een lok (hier bv. De diesel-lok van de bouwvolgorde 120
(“Taigatrommel)

De met “NEU” aangegeven vrije
geheugenplaats vindt U, indien U met
de “Pijltjestoets” door de bibliotheek
bladert.

Bevestigen met “OK”
Nu wordt de loknaam ingegeven.
Daarvoor staan 5 plaatsen ter
beschikking. In ons voorbeeld wordt
de diesellok “Taigatrommel” de
“TAIGA”.
De eerste plaats wordt door een
knipper invoerteken aangegeven.
De invoer gaat via de
“Functietoetsen” 1-0 en functioneert
zoals het schrijven van een SMS op
de telefoon.
Druk zoo vaak op een toets tot het
gewenste teken verschijnt. De cursor
knippert en verhard een moment na
de invoer van het juiste teken,
voordat het naar een volgende plaats
springt.
De toets “O” verschijnt na twee maal
drukken
Bijzondere tekens (/,-,\,&,[,],’) vindt U
wanneer U de toets “1” vaker indrukt,
invoer fout corrigeren doet U met de
linker “pijltjestoets” een of meerdere
plaatsen terug te gaan.
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Bevestigen met “OK”
pro

Daarmee wisselt de multiMAUS op
de lokadressen. Getoond wordt een
“Voorstelwaarde”, hier “3”.
Verander deze “Voorstelwaarde” met
behulp van de “Schift”-toets en een
“Pijltjestoets” of via de directe invoer
van een nummer via de
“Functietoetsen”. Deze wijziging geldt
alleen voor de bibliotheeknaam
toewijzingen! De echte
decoderadressen moeten via de CV1
veranderd worde (zie hoofdstuk 2.8,
blz 22). Als de door U ingevoerde
lokadres reeds in gebruik is, wordt het
loopschrift “LOKADRESSE BEREITS
VERGEBEN” getoond. Kies dan een
andere waarde uit.

Bevestigen met “OK”
Het kiezen van de → rijstappen gaat
via de “Pijltoetsen”. U heeft 3
mogelijkheden om te kiezen: 14, 28 of
128 rijstappen. Fabriek instelling is
128 rijstappen. Heeft u in het menu
“EINSTELLUNGEN” een andere
voorinstelling gekozen, dan toont het
display dit. Met de instelling 128
rijstappen is een bijzondere
fijngevoelige regeling van Uw lok
mogelijk. Moderne decoders laten
deze fijne aansturing toe. Als er niet
gewijzigd wordt dan drukt U gewoon
op “OK”.

Met het laatste drukken op de
“OK”toets zijn de invoer in de lok en
bibliotheek gereed. Controleer deze
nog, en kijk of het lokadres en in de
bibliotheek gelijk is met het
opgeslagen adres in de lokdecoder.
Eventueel programmeert U het
lokadres opnieuw (zie hoofdstuk 2.8,
blz 22).
De lok kan gestuurd worden.
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2.2.3 De lokadres-mode
pro

De multiMAUS
geeft U ook de mogelijkheid om Uw loks eenvoudig via de decoder adressen te sturen. Het display
toont U daarbij de lokadressen met vooraan “L” – hier het lokadres 36, het loksymbool en de gekozen functie.
an ander lok(-adres) kunt U op twee verschillende mogelijkheden kiezen:

-

Met behulp van de “Pijltoetsen”,
Direct via de nummerinvoer met de “Functietoetsen”, nadat U de “schift-“en de “licht/OK-“ knop
gelijktijdig ingedrukt hebt (de “L”moet niet worden ingegeven).

Veranderingen van de rijstappen kunt U in het Menü “LOK”> “BEARBEITEN” doen (zie deel 3 “Het
Menü”), of met behulp van de toetscombinatie “MENU” en een “Pijltoets”. De verandering gebeurt met
een “Pijltoets”, terug naar de Lokadres-Mode gaat met de “STOP”- toets.
Het programmeren van een nieuw lokadres via CV1 vindt U in hoofdstuk 2.8 blz 22.

2.3 Rijden en Functies
Heeft U een Lok uit de bibliotheek of direct via de lokadressen gekozen, ze zijn direct rij klaar.
Door draaien aan de grote rijregelaar kunt U de rijrichting en snelheid bepalen. Zowel de rijrichting als
ook stilstaan wordt in het display via de loknaam of het lokadres getoond.
−
Bij stilstaan van de lok (Display toond “II”) wordt als extra ook nog de laatste rijrichting
getoond. Zo is gemakkelijk herkenbaar, dat de eventueel ingeschakelde lokverlichting ook juist is,
d.w.z. wit licht aan de voorkant en rood achter.

pro

Wordt een lok door een andere multiMaus , multiMaus. Lokmaus of een PC gestuurd, dan knippert
het loksymbool. Bekijk U daarvoor ook hoofdstuk 5.3 “Aansluiten van meerdere stuurapparaten” op
blz. 41.
- De Lokfuncties zoals bv. Het geluid van een Sound-Lok, activeert via de “Functietoetsen”.
De eerste 10 functies kunnen direct via de bijbehorende toetsen worden gebruikt.
Voor de functies F11 – F20 moet U gelijktijdig de bijbehorende “Functietoets”en de “Shift-toets”
indrukken.
Het dislpay toont U de geactiveerde functies. In de afbeelding boven zijn dat bv. De functies F1 en F4.
De ingeschakelde functies van de tweede groep F11 – F20 kunt U door op de “shift”-toets te drukken
bekijken. In de volgende afbeelding zijn F12 en F20 geactiveerd. De peil “
“ staat hier voor de
tientallen, deze worden voor F11 – F19 als “1” en voor F20 als “2” aangegeven.
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Welke funkties voor Uw lok beschikbaar zijn, Staat in de handleiding van de lok.
-

Het loklicht schakelt U met de “licht / OK”-toets in of uit. Voor de bevestiging van een ingeschakeld
licht de ster op
rechts onder in het display.

2.4 De noodstop functie
Wanneer het noodzakelijk wordt: Met de “STOP”-knop kunt U ten alle tijden gelijk grotere ongemakken
voorkomen. Om niet de totale baan stil te leggen kunt U met behulp van de “Selectieve noodstop” ook
alleen de geselecteerde en in het display getoonde lok per direct stoppen.
pro

Om Batterij of accu- energie te sparen, schakelt de multiMAUS bij lange tijd dat deze niet gebruikt
wordt, zichzelf uit (tijd instelbaar via Menü 3.7, blz. 36). Daarbij wordt de gehele baan van de
pro
spanningverzorging gescheiden (Fabrieksinstelling), Op de multZENTRALE knippert de gele LED.
De baan wordt niet uitgeschakeld.
pro
Wanneer U de multiMAUS weer inschakeld (“Licht/OK”- toets) verschijnt de laatst gebruikte lok, het
“STOP”-Symbool knippert. U moet nu nog de “STOP”-toets indrukken om het rijgebeuren weer op te
nemen. De gele LED aan de multiZENTRALE stopt met het knipperen en de groene LED brand weer
constant.

pro

Een verdere noodstop mogelijkheid geeft de multiZENTRALE . Drukt U in noodgeval de witte knop
“Connect”, en de spanning verzorging van de baan wordt onderbroken. Een volgende druk schakelt
de baan weer in.
2.4.1 Noodstop
Door drukken op de “STOP”-toets wordt direct de spanning naar de rails onderbroken, het STOPpro
Symbool in het display en de gele LED op de multiZENTRALE kipperen. Door nogmaals te drukken
op “STOP”-toets wordt de baan weer van spanning voorzien.
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2.4.2 Selectieve lokstop
pro
De selectieve lokstop stopt alleen de lok die op dat moment door de multiMAUS gestuurd wordt.
Drukt U de “shift”- en “STOP”-toets gelijk –tijdig.
De lok stopt direct, in het display wordt het
stilstaan-symbool “II” (en de laatste rijrichting
getoond).
Aanwijzing: Bij een extra aangesloten lokmaus
2 of R3 met verlichting wordt deze manier van
noodstop niet met de laatste richting
aangegeven

Door draaien van de rijregelaar wordt de lokstop opgeheven, de lok rijdt weer.
2.5 Dubbeltractie
Zoals in het voorbeeld is ook met het nieuwe ROCO-digitaalsysteem de dubbeltractie, d.w.z. het
sturen van twee locomotieven voor een trein, mogelijk. Daarbij worden twee loks gekoppeld en
kunnen met een van de twee lokadressen gelijktijdig gestuurd worden.
2.5.1 Samenstellen van een dubbeltractie
Het nieuw aanleggen van een Dubbeltractie is zeer eenvoudig en gaat via enkele toetscombinaties uit
de bestaande loksturing – bedrijf:

U kiest de eerste lok van de dubbeltractie via
de “Pijltjestoetsen” uit de lokbibliotheek of via
de lokadressen. De samenstelling voor
dubbeltractie gaat dan in de bibliotheek- (zoals
in ons voorbeeld) of in de lokadres-mode.
In dit voorbeeld is de gekozen lok de “BR215”

Drukt U de “MENU”-toets samen met de
“functietoets O”. de eerste lok is geplaatst.
Zowel functiesymbool als het rijsymbool
worden getoond.

U kiest de tweede lok via de pijltjestoets uit.
Hier is het een met “TAIGA” genoemde
diesellok.
Ook hier worden de functiesymbolen, zoals
rijsymbool niet getoond

Bevestigen met “OK”
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In het display verschijnt “GLEIGHE
RICHTUNG”. Hier stelt U de rijrichting van de
tweede lok in verhouding tot de eerste lok in.
Daarbij is niet de laatst gekozen rijrichting van
de loks bepalend, maar hoe zij met de
voorkanten naar elkaar staan. Dit kunt U bij
Diesel en Electro loks aan de kenmerken van
de rijstand (“1”en “2” of “V” en “H”) (V=voor,
H=achter), herkennen, bij stoomloks kunt U
het verschil eenvoudig zien.

Wanneer beide rijstanden zoals boven tot
elkaar staan, kunt U “GLEIGHE RICHTUNG”
ingesteld laten en bevestigen met “Licht/OK”.
Wanneer de rijstanden zo staan als onder

Dan moet met de “Pijltoetsen”op “VERSCHIEDENDE RICHTINGEN” ingegeven worden.

Bevestigd U met “Licht/OK”. U komt in de
bibliotheek- of Lokadres-mode terug.
Als de tweede lok reeds in een dubbeltractie
ingevoerd is, dan verschijnt de foutmelding
“BEREIDS IN DOPPELTRAKTION”. De
dubbeltractie wordt niet gemaakt.

Aanwijzing: In dubbeltractie geschakelde loks herkent u altijd aan het eerste cijfer bij het wisselen aan
de knipperende ster.
2.5.2
1.
2.

2.5.3
1.
2.

Tips voor dubbeltractie
Wanneer men talrijke dubbeltractie gemaakt heeft, verlies men al snel het overzicht, welke lok
bij welke lok hoort. Dit kan met een toetscombinatie gemakkelijk controleren. Kies U een lok
van de dubbeltractie en drukt op “MENU” en “9”, de twee bijbehorende lok wordt getoond.
Moet U in een dubbeltractie de richting van een lok corrigeren, dan kunt U dat doen via de
toetcombinatie “MENU” en ”6”, er wordt die in de dubbeltractie opgeslagen instellingen van de
rijrichting (“GLEICHE RICHTUNG” of “VERSCHIEDENE RICHTUNG”) getoond. Kies met de
“Peiltoetsen” de juiste uit en bevestigd dit met “Licht/OK” toets.
Wissen van dubbeltractie
Om de dubbeltractie te wissen zijn er twee mogelijkheden:
Wanneer U een bepaalde dubbeltractie wilt wissen, kiest U een lok van de dubbeltractie uit die
U wilt wissen en drukt op de toetsen “MENU” en “0”. Er verschijnt een loopschrift “DTR
AUFLOESEN?”. Dit bevestigd U eenvoudig met de “Licht/OK” toets
Ga in het menu ËINSTELLUNGEN” (vanaf blz33). In het menupunt “ZURUECKSETZEN” vind
U een mogelijkheid om alle dubbeltractie te wissen.
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2.6 Wisselsturing
pro

Met de multiMAUS kunt U tot 2048 digitale wisselaandrijvingen met echte wisseladressen sturen,
zonder dat U daarbij een lokadres (zoals bv. Bij de lokMAUS 2 /R3) gebruikt wordt. Daardoor kunt U
ten alle tijden tijdens het rijden door drukken van de “Lok/wisseltoets” in de wisselmode en terug
wisselen. Er verschijnt dan steeds de laatste opgeroepen wissel.
Naast de wissels kunnen ook andere digitaal aangestuurde componenten geschakeld worden, bv.
Ontkoppelrails, signalen enz.
Het rijden wordt in de wisselmode niet onderbroken! Daarvoor wordt ook het rijsymbool in het
display getoond. De sturing van de laatste actieve lok via de rijregelaar is mogelijk, evenals
het gebruik van de noodstop.

Bij de eerst oproep van de wisselsturing
verschijnt de wissel 1. Hier en bij alle andere
voor de eerste maal opgeroepen wissels
verschijnt rechts boven het complete
wisselsymbool.
Aanwijzing: De rijsymbolen zijn van de laatst
gestuurde lok, deze kunnen van de hier
getoonde voorbeelden afwijken.

Via de “functietoetsen” geeft U de wisseladressen in en schakel de aandrijving via de “Peiltjestoetsen”,
zo dat de rijstraat “rechtuit
” (linker “pijltjestoets”) of “afbuigen
” (rechter “pijltjestoets”) gezet
wordt.

De wissel wordt op dat moment geschakeld, als U een van de “pijltjestoetsen” drukt. De instelling van
de wissel wordt eveneens opgeslagen. Ter bevestiging worden de eerste vrije cijfers na de “W” als “O”
getoond (natuurlijk alleen bij 1-, 2-, of 3stellige wisseladressen).
Het tonen van de wisselstand in het display is niet bedoeld als terugmelding van de
wisselaandrijving. Of het wissel daadwerkelijk omgeschakeld is, kan alleen aan de wissel stand
worden gezien. Komt de stand van de wissel op de baan niet met het display stand overeen,
0
dan moet de aansluitstekker van de wissel om 180 gedraaid worden.
U kunt nu de wisselmode verlaten met een druk op de “Lok/Wisseltoets” of door invoer een andere
wisseladres oproepen en deze schakelen.
Wilt U een ander wisseladres oproepen, dan kiest U het bijbehorende nummer via de cijfertoetsen. De
invoegmarkering knippert zolang bij het wisselen met de laatste ingetypte cijfer, tot U de wissel via de
“Pijltjestoets” schakelt of met de “Licht/Ok” –toets bevestigd heeft.
Voorbeeld: U wilt een lok (momentele rijrichting links) via de afbuiging van wissel Nr. 24 rijden.
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Na het drukken op de “Lok/wisseltoets”
pro
wisselt de multiMAUS uit de rijmode
(Bibliotheek- of Lokadres-mode) om in de
wisselmode.
Er verschijnt steeds de laatste opgeroepen
wissel, hier het wissel “6” stand “Rechtuit”.
De knipperende invoeg markering geeft de
invoer bereidheid voor het wisseladres aan.
Via de “functietoets” “2” en “4” geeft U het
adres “24” in.
Wordt de wissel nog niet geschakeld dan
verschijnt het complete wisselsymbool in het
display.
Een druk op de rechter “Pijltoets” schakelt de
wissel om. Al naar gelang het gebruik van de
wisselaandrijving hoort U eventueel een
geluid van bevestiging.
De vrije plaats tussen “W” en adres “24” wordt
met “0”opgevuld.
Aanwijzing: Een te lange druk op de knop kan
oude wisselaandrijvingen, die niet over een
eindafschakeling beschikken beschadigen.

Met een nieuwe druk op de “Lok/Wisseltoets” gaat U weer terug naar de rijmode (bibliotheek- of
Lokadres-mode).

Drie nuttige hulpmiddelen van de multMAUSpro voor de wisselmode
Toggle- bedrijf
U kunt in de wissel-mode door drukken op de “Licht/OK”-toets tussen de actuele en de laatste
opgeroepen wissel schakelen. Zo hebt U een snelle toegang op de twee wissels, die bv. achter een
andere rijstraat liggen.
Adres-bladeren
Door gelijktijdig te drukken op de “Shift”-toets en een van de beide “Pijltoetsen” bladert de
pro
multMAUS door alle wisselstraten.
Wissel- sneltoets
Voor een snelle toegang kunt U 10 meest gebruikte wissels als een verkorte keuzefunctie op een van
de functietoetsen instellen. Daarvoor gaat U zoals in het volgende voorbeeld te werk:
− De wissels 5 en 14 zouden in het vervolg via de “Functietoetsen” 1 en 2 geschakeld worden.
Daarvoor roept U allereerst de wissel 5 zoals gewoonlijk in de wissel-mode op, drukt aansluitend
op de “MENU”-toets gelijktijdig met de “Functietoets” 1 en bevestigd dit met “Licht/OK”-toets.
− Daarna roept U de wissel 14 op en drukt voor het opslaan de “MENU”-toets gelijktijdig met de
“Functietoets” 2. Ook hier is een bevestiging met de “Licht/OK”-toets noodzakelijk.
− Nu kunt U in de wissel-mode deze beide wissels ten alle tijden met “Shift” onder de bijbehorende
“Functietoets” oproepen. Bij het ingedrukt houden van de “Shift”-toets bij gelijktijdige druk op de
bijbehorende “Functietoets” kunt U de wissel schakelen.
− Fabrieksmatig zijn de wissels met de nummers 1-10 op de gelijknamige “Functietoetsen”
opgeslagen (wissel 10 = “Functietoets” 0). Deze opgeslagen instelling kunt U eenvoudig
overschrijven.
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2.7 Rijwegen
pro

De multiMAUS beidt niet alleen de mogelijkheid om een enkele wissel te schakelen maar ook
meerder wissels van een rijweg samen te voegen en door een druk op een knop gezamenlijk te
schakelen. Als rijweg neemt men aan het gedeelte dat een trein over meerdere wissels aflegt. Op
deze wijze kan bv. een goederen trein van een aansluitspoor zonder onderbreking via meerdere door
een enkele opdracht geschakelde wissels op het hoofdspoor rijden.
pro

Met de multiMAUS kunt U 64 rijwegen met maximaal 16 wissels vastleggen. Darbij is het niet
mogelijk een rijweg in een andere te gebruiken d.w.z. U kunt een vastgelegde rijweg niet met een
andere combineren.
Het rijbedrijf wordt in de rijweg-mode niet onderbroken! Daardoor worden ook de rijsymbolen in
het display getoond. De sturing van de laatst actieve lok via de rijregelaar is mogelijk, evenals
het gebruiken van de noodstop.
Als basis geeft het geen terugmelding via de wisselstand en daarover, of de trein reeds over
de rijweg gereden is.

2.7.1 Nieuw gebruik van een rijweg

Drukt U de “Lok/Wissel”-toets. U
komt bij de laatst gekozen wissel,
hier bv. 24.

Door gelijktijdig op de “Shift”- en
“Lok/Wissel”-toets te drukken komt U
in de rijweg-mode.
Is er nog geen rijweg ingevoerd, zie
het naast staande beeld.
Bij reeds ingevoerde rijwegen vindt
U de met “NEU” getoonde vrije
geheugenplaats, via de “pijltjestoets”

Bevestigen met “OK”

Nu wordt de naam van de rijweg
ingevoerd, hier bv. FNOSU voor
“Rijweg Nord-Süd” (Noord-zuid).
Daarvoor staan 5 plaatsen ter
beschikking.
De invoer gaat net zoals bij een lokin
de bibliotheek (zie blz 12).
Bevestigen met “OK”.
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Geef het nummer van de eerste wissel
van de rijweg in, hier als voorbeeld
Nr.5, die op afbuigen wordt gezet.
Nadat U de “5” ingegeven heeft,
knippert de “5” zolang tot U de
volgende stap van de rijweg hebt
vastgelegd
De richting van de rijweg legt U vast
met de “Pijltoetsen” (rechtuit
linker pijltoets, afbuigend
rehter pijltoets). Gelijktijdig
stopt het knipperen van het
wisselnummer, een vrije plaats wordt
opgevuld met “O”.
Aanwijzing: Wanneer U nu de
“Licht/OK”-toets drukt, zonder dat er
een rijweg is ingesteld, dan wordt de
wissel niet opgeslagen

De volgende wissel kunt U na bevestigen van de “Shift-toets”- en de
“Pijltoets” ingeven. Die invoer gaat zoals bij de beide vorige stappen

Wanneer U alle wissels ingevoerd
hebt, dan drukt U de “Licht/OK”-toets.
U komt dan op het uitgangspunt terug.
In de Lok-mode komt U, wanneer U
de “Lok/wisseltoets”-toets drukt.

Hoe U rijstraten verwerken of wissen kunt, vindt U in deel 3 vanaf blz. 24.

2.7.2 Activeren en deactiveren van rijwegen
pro
1. Schakelt U de multiMAUS in de rijweg-mode (zie voorgaande hoofdstuk 2.7.1).
2. Met de pijltoetsen kunt U verschillende rijwegen oproepen.
3. Door drukken van de “Licht/OK”-toets activeert U een rijweg. Het wisselsymbool in het display licht
kort op, De wissel van de rijweg worden geschakeld. Geactiveerde rijwegen herkent U aanhet
.
volgende wisselsymbool:
De rijweg blijft zolang geactiveerd tot hij wordt gewist, bewerken (zie deel 3 “Het Menü”) of als een
wissel uit de rijweg als een enkele geschakeld wordt.
Wordt een wissel die in een rijweg opgeslagen is, onafhankelijk van deze omgeschakeld wordt,
dan wordt de rijweg gedeactiveerd. U herkent een gedeactiveerde rijweg aan het volgende
wisselsymbool:
. De rijweg wordt daardoor automatisch weer geactiveerd wanneer de wissel
weer in de rijweg opgeslagen stand geschakeld wordt.
Wanneer de rijweg via de :Licht/OK”-toets geactiveerd wordt, dan schakelen de omgezette(n)
wissel(s) weer in de rijweg opgeslagen stand om.
4. Met de “Lok/Wissel”-toets komt u in de Lok-mode terug.
pro

Door een nieuwplan of oproepen van de rijweg-mode wordt de multiMAUS omgeschakeld. U wisselt
nu door het gebruiken van de “Lok/Wissel”-toets niet meer in de lok- in de wissel-mode, maar roept
daar in tegen de rijweg-mode op. U kunt natuurlijk weer terugkerend maken indien U in de rijwegmode de “Shift”- en “Lok/Wissel”-toets gelijktijdig indrukt (zie ook Menü 4 op blz. 37).
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2.8 Snel programmeren van loks en decoders
De voor de aandrijving belangrijke instellingen – configuratievariabelen, genoemd > CVs – van een
decoder kunt U via de combinatie van “MENU” + “Functietoets” voorbereiden.

Aanwijzing: een verandering van de waarde werkt zich direct de
decoder uit, maar niet op de lok-bibliotheek uit. De daar opgeslagen
adressen moet de zelfde waarde als de CV hebben
Minimumsnelheid
Optrekvertraging, (snelheid)
Remvertraging
Maximalesnelheid
Reset/terugstellen van alle decoder gegevens op fabriek instelling (let
op enraadpleeg de decoder handleiding)

De snelprogrammering Kunt U zowel in de “Bibliotheek-mode” als ook in de “Lokadres-mode”
uitvoeren. Alle veranderingen van de CVs 1-5 werken allen bij digitaal bedrijf van de lok. Als basis is
de invoer van waarde tussen 1 en 255 (lokadressen tot 9999, deel 3 “Het Menü die betrekking hebben
op adressen boven 100 daarbij opletten!) mogelijk. Omdat iedere decoder en iedere CV specifieke
waarde nodig hebben, vergelijk U daarvoor de bestaande decoder handleiding.
Door ROCO reeds in de locomotieven ingebouwde decoder worden met voor de
praktijkgestelde gemiddelde waarde geleverd. Daarvoor controleert U voor de
programmering of deze daadwerkelijk noodzakelijk is.
De programmering moet op een apart programmeerrails gebeuren, Er moet dan slechts een
digitale locomotief of een wisseldecoder via deze rails of met andere bedrading met de
pro
pro
multiZENTRALE verbonden zijn of de multiMAUS is in de “POM”-mode omgeschakeld
(zie deel 3 “Het Menü”).
Wordt de programmering op de normale rijrails iotgevoerd en bevinden er meer als een
digitale-locomotief op de rails (of ook andere wisseldecoder zoals ROCO-artikel 42624 en
10775) dan worden met het programmeer bevel de instellingen van alle decoders in het
systeem verandert. Zo kan bv perongeluk alle decoders op hetzelfde lok-adres worden
geprogrammeerd.
Het programmeer-rail moet van overige systemen compleet elechtrisch gescheiden zijn en
pro
wordt aan de programmeer aansluiting van de multZENTRALE aangesloten. Kijk ook op
pro
deel 4 van het handboel “De multiZENTRALE ”.

Voorbeeld: Zo programmeert U de lokadressen = CV1 op waarde 4:

Drukt U gelijktijdig de “MENU”- en de “Functietoets 1”.
Het display toont de gekozen CV (getoond
“C1”) en wisselt dan op de getoonde uitgelezen
waarde (in “POM”-mode (deel3 “Het Menü”)
wordt geen waarde getoond)
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De getoonde CV-waarde wordt eenvoudig door
bedienen van een “Functietoets” overschreven.
Daarbij knippert de invoerplaats

Bevestigd dit met ÖK”. Na de laatste getoonde
pro
weer in de
display “C1” gaat de multiMAUS
rij-mode terug.
Aanwijzing: Wanneer U de CV1 van een lok
hebt verandert , controleer dan ook of de adres
in de lokbibliotheek nog overeenkomt. (Indien
niet dan wijzigen, ze moeten gelijk zijn om in de
biliotheek-mode te kunnen rijden)

Zo als in dit voorbeeld getoond, kunt U ook de waarde voor de cvS 2, 3, 4 en 5 programmeren.
U Moet daarbij steeds de “Menü”-toets gelijktijdig met de CV overeenkomstige cijfer van de
“Functietoets” drukken en handelen zoals in het hierboven gestelde voorbeeld.
Zet U in CV8 de waarde “8” (een andere waardemoet niet ingegeven worden) dan worden alle CVs
van de decoder op de fabrieksinstelling terug gezet. Let daarbij op beslist op de handleiding die bij de
decoder aanwezig is, omdat deze procedure niet door alle decoders wordt ondersteund.
Kimt het bij het programmeren tot problemen dan kan een kijkje in deel 3 “Het Menü” bv hoofstuk Tips,
aanwijzingen en kleine hulp in deel 5 U mogelijk verder helpen.

2.9 Kortsluiting en overbelasting
Treed op de baan een kortsluiting of een overbelasting op, dan geeft het ROCO-Digitaalsysteem dat
pro
twee maal aan. In het display van de multiMAUS knipperen twee symbolen: een bliksem en een
pro
stop teken. Aan de multiZENTRAL knippert de rode LED. Gelijktijdig wordt de stroonverzorging van
de baan uitgeschakeld.
Gaat het om een kortsluiting door bv. een wagon of lok die ontspoord is, neem de wagon of lok weg.

pro of aan

pro

Met een druk op de toets “STOP” van de multiMAUS
de witte toets van de multZENTRALE
wordt de baan met een vertraging van ongeveer 1 seconde weer ingeschakeld .

Is de oorzaak van de fout niet in een kortsluiting, dan kan de oorzaaak door overbelasting worden
veroorzaakt, bv. gelijktijdig rijden met te veel loks. Treed dit veelvuldig op dan kan het zijn dat de
stroomverzorging van de baan niet voldoende capaciteit heeft. Sluit U dan een extra booster aan (deel
5 “De booster”, blz 42).
pro
U mag beslist niet een normale trafo direct aan de baan aansluiten, multiMAUS en multiZENTRALE
kunnen daardoor beschadigd worden.
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Deel 3 Het Menü
De Menü-functies van de multiMAUS

pro

pro

De multiMaus beschikt over vier hoofd menüs, waarme U zowel omvangrijke programering als ook
pro
de basisinstellingen van de multiMAUS kunt veranderen. Deze menüs niveua bereikt U door twee
toetscombinaties:
− ca 5 seconden drukken op de “Menü”-toets (tijdsduur instelbaar in Menü “Einstellungen”),
pro
gemakkelijk bij een handsbediening van de multiMAUS .
− Gelijktijdig drukken van de “Shift”- en de “MENÜ”-toets.
pro

U bereikt altijd het laatste gebruikte Menü. Bij het eerste gebruik van de multiMAUS is dat het
pro
“LOK”-Menü. Een in de multiMAUS geïntrigeerde loopschrift-programma stelt U ale Menü-namen
die meer als 5 letters bevatten, als een loopschrift voor.
In de display- afbeelding in deze handleiding worden de Menü-namen verkort voorgesteld, De gehele
naam ziet U direct onder de afbeelding.

Lok

programmeren

Instellingen

Rijweg

Met een “pijltoets” gaat U in het menü-niveau verder. Met de “Licht/OK”-toets roept u het eventueel
onderliggende Menü op. Die Menüs zijn doorgenummerd, de nummer vindt U onder in het display.
Tot een eenduidende identificatie van de vier grote hoofd-menüs te komen, hebben deze een eigen
pictogram, die als extra loopschrift “MENÜ” verschijnt, U vindt ze ook in de eventuele onderliggende
Menüs.
− Menü 1 “LOK”: Symbool:
− Menü 2 “PROGRAMMIEREN”: loopschrift “Prog”
− Menü 3 “EINSTELLUNGEN”: Symbool
− Menü 4 “FAHRWEGE”: Symbool
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Om het Menú-niveau te verlaten heeft U twee mogelijkheden:
• Drukken op de “STOP”-toets. Deze is eventueel meermaals nodig, al naar gelang in welk onder
niveau U zich bevindt. Iedere druk op de “STOP” brengt u een niveau terug.
• Drukken op de “MENÜ”-toets (met of zonder “Shift”-toets) brengt U uit alle niveaus en direct in de
Lok- of Wissel-mode terug. Bent U juist in bij de invoer, dan helpt alleen nog de “STOP”-toets.
Grondbeginsel voor de aanwijzing van de bediening voor de Menü-Functie en de Programmering:
• Beweegt U zich binnen het Menü-niveau (in het overzicht op de volgende pagina steeds van boven
naar beneden), dan bereikt U de niveaus door te drukken op een van de beide “pijltoetsen”.
• Door te drukken op “Licht/OK”-toets roept U steeds een menü-punt op (in dit overzicht steeds
zijwaarts) en kunnen daar invoeringen of veranderingen gedaan worden.
• Toont het display een van de vier hoofd-menüs, dan kan het gewensste menu-punt ook zeer
eenvoudig door drukken van het overeenkomstig nummer via de “Functietoetsen” opgeroepen
worden.
• Door drukken op de “STOP”-toets komt U steeds weer een niveau terug.

Er mag steeds maar een lok uitgelezen en/of geprogrammeerd worden.
Voor Uw veiligheid als bescherming bv. voor foutoproepen of valse invoer: Een
voorgenomen invoer in en menüpunt wordt door de “STOP”-toets niet bevestigd.
Rijdt U de lok om uit te lezen op een eigen programeerrails. Deze rails sluit U eenvoudig
pro
van de multZENTRALE . Het kan in de normale
direct aan de uitgang “Prog
baan geïntrigeerd worden en berijd baar zijn, Moet wel van de overige baangedeelte
volledig elektrisch gescheiden zijn. De noodzakelijke omschakeling voor de
pro
programmeerstand maakt de multiZENTRALE , dit is te horen aan het klikken van een
relais en het oplichten van de gele LED.
Het is ook mogelijk direct op de baan te programmeren. Daarvoor moet U naar de
instelling “MODUS” in Menü “PROGRAMMIEREN” naar “POM” (zie blz 31) en
veranderen.
Het uitlezen van de decoderdata is allerminst zo niet mogelijk, dit gaat alleen op het
programmeerspoor.
pro

Let U op de aansluiting van de rails ook op deel 4 “De ,ultiZENTRALE ” op blz. 38.
pro

De sturing van een lok is niet mogelijk als de multiMAUS zich in de Menu-mode bevind.
De interne communicatie met een ander verdere multiMAUS of ander DCC- apparaat via
het RocoNet is in ieder geval veiliggesteld.
pro

Alle Menüs van de multiMAUS

vindt U in het grote overzicht op de volgende blz.
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Het “LOK”-Menü

In het “LOK”-Menü worden alle data verwerkt, die voor de lok-bibliotheek en die voo het identificeren
pro
van een lok noodzakelijk zijn. Ook kunt U hier de multMAUS als basis ook de bibliotheek of adres
bediening instellen.

Nieuw
In dit menüpunt kunt U een nieuwe lok in de bibliotheek invoeren. Het geheel is uitvoerend
beschreven op blz. 12.

Verwerken
De data van een lok die zich in een bibliotheek bevinden kunt U veranderen via dit Menüpunt.
Als er bv. slecht een lokadres veranderd wordt, dan blijft de uitlezing en de rijstappen
onveranderd, en dan kunt U door te drukken op de “Licht/OK” toets dit punt onbewerkt overslaan.
Het eerste beeld toont steeds de laatst in de bibliotheek gebruikte lok. Via de “pijltoetsen” keist U
de lok uit waaraan U iets wilt wijzigen.
− Bevestigen met de “Licht/OK”-toets.
U hebt de mogelijkheid omdebetekenis van de lok te wijzigen. Het invoerpunt knippert op de
laatste plaats. Via de linker “pijltoets” wist U de letter/cijfer en kunt deze opnieuw via de
“Functietoets” ingeven.
− Bevestigen met de “Licht/OK”-toets.
De correctie van de lokadressen gaat zoal voorheen beschreven.
− Bevestigen met de “Licht/OK”-toets.
De correctie van de rijstappen gaat zoals voorheen beschreven.
− Bevestigen met de “Licht/OK”-toets. Komt op het uitgang niveau “BEARBEITEN” terug.
De verandering van een lokadres in de bibliotheek heeft geen uitwerking op de in de lok
opgeslagen adres. Dit kan alleen maar via de “CV1” verandert worden. Kijk ook op het
hoofdstuk “Snel programmeren” op blz. 22 bv Menu “PROGRAMMIEREN” het menupunt 2.1
“CV AENDERN” op blz 30.

Wissen
Met dit menupunt kunt U een lok uit de bibliotheek verwijderen.
Het eerste beeld toont steeds de laatst in de bibliotheek gebruikte lok. Via de “pijltoetsen” keist U
de lok uit die U wilt verwijderen.
− Bevestigen met de “Licht/OK”-toets.
In het volgende beeld verschijnt het loopschrift “LOESCHEN?”
− Bevestigen het wissen opnieuw met de “Licht/OK”-toets. U komt op het uitgang niveau
“LOESCHEN” terug, herkenbaar aan de 3 onder in het display.
De lok is uit de bibliotheek verwijderd en wordt, voor zover deze nog rijd, automatisch gestopt
(selectieve noodstop). Tot de verwijderde lok weer opnieuw in de bibliotheek wordt opgenomen,
is een sturing alleen mogelijk via de lokadres-mode.
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zoeken

pro

Dit kan een belangrijke functie van Uw multiMAUS worden. Met dit menupunt kunt U een
lokadres van de gewenste lok in de bibliotheek rangschikken.
pro
Geeft U eenvoudig een lokadres via de “Functietoets” in en de multiMAUS
zoekt voor U de
bijbehorende lok uit de bibliotheek.
pro
− Door drukken op de “Licht/OK”-toets bevestigd U de invoer. De MultiMAUS gaat dirct terug
in de lok-mode en toont de gerangschikte lok.
pro
Vindt de multiMAUS het lokadres van der lok niet, dan wordt in het display “LOKADRESSE
NICH VERGEBEN” getoond. Met de “STOP”- of “Licht/OK”-toets keert U terug op het uitgang
niveau “SUCHEN” terug.

Zenden
Ontvangen
pro
Deze beide menupuntenheeft U nodig wanneer U de lok-bibliotheek van een multiMAUS op
pro ,
een ander multiMAUS , multiMAUS of meerdere multiMAUSE wilt overbrengen. Daarvoor zret
pro
u een zender-multiMAUS op “SENDEN” en de andere of meerdere multiMAUS op
ËMPFANGEN”. Daarbij is de ontvangende-mause als eerste te activeren.
pro

Door drukken van de “Licht/OK”-toets op de zendende- multiMAUS start U de overdracht. De
pro
ontvangende- multiMAUS is na het beëindigen van de overdracht in de bibliothee-mode, de
pro
zender- multiMAUS bevindt zich op het uitgang-niveau “SENDEN”.

Mode
U kunt een lok vanuit de fabrieks voorinstelling bibliotheek-mode sturen of eenvoudig via de
lokadressen. Welke van de instellingen U voorkeur heeft, kunt U via dit menupunt kiezen.
U kiest de bijbehorende modus eenvoudig via een van de “pijltoetsen” uit. De mode wordt als
loopschrift getoond.
− Bevestien met de “Licht/OK”-toets. U komt in het uitgang-niveau “MODUS” terug.
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Het Menu “PROGRAMMEREN”

Verschillende waarden van een decoder (NMRA/DCC) zijn in zogenaamde configuratievariabelen ondergebracht,
de
CVs. Met behulp van het menu “PROGRAMMEREN” kunnen deze waarden naar behoefte
worden aangepast. Let U daarbij ook op het thema
“Bits en Bytes” in “Glossar” in het vijfde deel van het
handboek.



Door ROCO uitgeleverde locomotieven met ingebouwde decoder worden voorzien van de
meest praktische instellingen. Daarom moet u voor elke programmering eerst controleren of
deze werkelijk noodzakelijk is. Let daarbij op de handleiding van decoder en/of lok.
De display toont “C” tijdens het uitlezen/programmeren staat voor “CV”. Omdat de
pro
multiMAUS
een 4 cijferige CV-adres verwerken kan, moet de “V” daardoor vervallen.
In “POM”-Mode (zie menupunt 2.5) is het uitlezen van decoderdata niet mogelijk. Daardoor
wordt in het display “KEINE BESTAETIGUND” of geen waarde aangegeven.
Wanneer het uitlezen te lang duurt kunt U deze ten alle tijden door te drukken op “STOP”- of “Licht/OK”toets afbreken. Wanneer dn in het display de tekst “BENUTZERABBRUCH” verschijnt, hebt U twee
mogelijkheden:
− Door te drukken op “STOP”-toets wordt de gehele voortgang afgebroken. U komt dan in het
uitgangniveau terug.
− Door te drukken op “Licht/OK”-toets wordt de uitleesvoortgang afgebroken. U komt direct tot de
mogelijkheid om een waarde in tegeven.

CV veranderen
Hier kunnen eventueel CVs worden gelezen (Let U daarbij ook op het menupunt 2.5) of van
nieuwe waarden worden voorzien. Programmeerbaar zijn alle DCC-CV tussen 1 en 1024.
Het eerste scherm in het display toont het begrip “CV” en een knipperende cursor. Via de
functietoetsen
kan nu het gewenste nummer van de CV worden opgegeven. (1 – 1024)
− Bevestigen met de “Licht/OK”-toets.
De aangegeven waarde is de actuele wchte waarde van de CV. Wilt U alleen uitlezen, verlaat
pro
dan het menupunt met “STOP”. Wordt er geen waarde aangegeven, dan is de multMAUS
in
de “POM”-mode (zie menupunt 2.5) ingesteld en de lok staat het programmeerspoor.
− Geef U nu de gewenste nieuwe CV-waarde (0-255, CV1 1-99, lange adressen 100-9999 zie
menupunt 2.2) in en bevestigd dit met “Licht/OK”-toets. Het display springt kort op “C” met het
cijfer van de overenkomstige CV, voordat U op het uitgangsniveau “CV AENDERN” terugkomt.

“LANGE ADRESSEN”
In CV1 kunnen alleen de locadressen 1– 99 worden geschreven. Alle locadressen vanaf 100
moeten via dit menu worden geprogrammeerd. Hiervoor is het echter noodzakelijk eerste de
“lange
adressen”in de locdecoder via CV29 vrij te geven (lees de decoder handleiding). Bij het oproepen
van dit menu krijgt u kort “CV17/18” te zien. Dit scherm springt dan snel over naar het adres van
de voor het laatst gebruikte loc – met vooraan de letter “L” of op de laatst opgeslagen lange
adres, eveneens met vooraan de lette “L”. Via de functietoetsen kan nu het gewenste adres
worden ingevoerd.
− Bevestigen met de “Licht/OK”-toets. Het display springt kort op “CV 17/18” aan voordat u
terugkomt bij het menu “LANGE ADRESSEN”.
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De CV29 is een de meest complexe CVs, waarin de basisinformatie voor de decoder opgeslagen
zijn, die zich weer op het rij verhouden van de lok uitwerken. Hier kunt U talrijke functies in of uit
schakelen, die in de enkele
Bits van de CV vastgelegd zijn.
Wij beven deze instelmogelijkheden alleen aan diegene aan die met de zeer vele mogelijkheden
van de decoder bekend zijn. Controleert U a.u.b. voor de programmering of de decoder het Bit
programmeer verloop ondersteund. Over de functiemogelijkheden en instelmogelijkheden van de
CV29 informeert U in de bijbehorende decoder handleiding.
− Het eerste beeld van het display toont “C 29” en gaat dan direct naar de eerste
instelmogelijkheid “RICHTUNG VERAUSTAUSCHEN” (Bit0). Wanneer U deze Bit zet (activeren)
wilt, dan druk U de “Lok/Wissel”-toets. Wanneer het Bit gezet is, verschijnt de ster “ “ in het
display.
− Met de “pijltoetsen” kiest U de volgende mogelijkheid aan:
− “28 FAHRSTUFEN” (Bit 1).
− ÄNALOG FAHREN” (Bit 2).
− “NMRA-BIDI” (Bit 3).
− “GESCHWINDIGKEITSTABELLE” (Bit 4).
− “LANG ADRESSE” (Bit 5).
− Wanneer alle bits naar wens zijn ingesteld, bevestigd U met de “Licht/OK”-toets. Er is kort
“C29” te zien en dan komt U op het uitgangsniveau “CV29“ terug.

CVBit veranderen
Dit menupunt is voor de CVs gedacht, de instelmogelijkheden voor een enkele hebben, zoals bv
de CV49. Over de functiemogelijkheden en de instelmogelijkheden van de decoder informeert U
zich in de bijbehorende handleiding.
− Het eerste beeld in het display geeft een “C” en een knipperende cursor. Via de
“functietoetsen” kunt U het gewenste nummer van de CV ingeven.
− Bevestigen met de “Licht/OK”-toets.
Nu wordt U hewt eerste instelbare Bit getoond. Wanneer U deze Bit zetten (activeren) wilt, dan
drukt U op de “Licht/OK”-toets. Wanneer het Bit gezet is verschijnt de ster “ “ in het display.
− Met de “pijltjestoetsen” kiest U het volgende Bit uit.
− Heeft U alle Bits verwerkt, bevestig dan met “Licht/OK”-toets. U komt dan op het
uitgangsniveau “CVBIT AENDERN” terug.

Programmeer mode
pro

In de fabrieksinstelling is de multiMAUS
op de “CV-Programmeermode” ingesteld. Wilt U loks
programmeren zonder een gescheiden programmeer spoor te gebruiken, dan stelt U de
pro
om op de “POM”-Mode” (“Programmeren on the Main” = programmeren op het
multiMAUS
hoofdspoor). Zo kunt U direct op de baan een lok programmeren, waarbij tot in tegenstelling tot
pro
de gewone multmaus bij de multiMAUS
nu ook de CV1 = lokadres geprogrammeerd kan
worden. In dit geval moet U de overeenkomstige lok in de lokadres-Mode uitkiezen.
Aanwijzing: Het uitlezen van de decoderdata is in “POM”-Mode niet mogelijk!
Eventueel moet een decoder Reset gedaan worden. Bekijk daarvoor “Tips, Aanwijzing en korte
hulp” op blz 44
Met een van de beide “pijltoetsen” kiest U de gewenste programmeermode uit.
− Bevestig dan met “Licht/OK”-toets. U komt dan op het uitgangsniveau “MODUS” terug
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Lees mode

pro

De uitlees mogelijkheden van de multiMAUS
kunt U via dit menu instellen. Uitgelezen worden
de data dan via “”CV EANDERN”, “CV29”, en “CVBit”.
Kies het te gebruiken onderpunt net de “pijltoetsen” uit en bevestigd U een invoer met de
“Licht/OK”-toets.
Fabriek instelling: “BIT en BYTE wijze”
2.6.1 Wanneer U een decoder gebruikt die U niet kunt uitlezen, dan kunt U het onderpunt “NICH
pro
LEZEN” activeren. Het anders gebeuren dat de multiMAUS
vergeefs lang gaat zoeken om
de decoder uit te lezen. Bekijk de decoder handleiding>
2.6.2 Nieuwere decoder kunnen “BIT wijze” uitgelezen worden, dit maakt de uitleessnelheid
tegenover de byte wijze uitlezing aanmerkelijk sneller, Zo moeten er nog maar 8 bits per CV
pro
gelezen worden. De multMAUS leest de data wel maar geeft de enkele bits niet apart aan.
2.6.3 De uitlees voortgang “BYTE wijze” kan zinvol zijn wanneer U een oude decoder hebt die het
bit wijze uitlezen niet ondersteund. De uitleessnelheid kan afhankelijk van de decoder langer
zijn, omdat er per CV tot 256 waardes moeten worden uitgelezen.
2.6.4 “BIT en BYTE wijze” is de standaard en een omvangrijke uileesvoortgang voor
lokdecoders. Omdat hier alle Cv uitgelezen worden en in het bijzonder bij de CVs die van de
enkele Bits die een verschillende bedoeling hebben (bv. CV49), daarbij kan de voortgang
onder bepaalde omstandigheden zeer lang duren
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Het menu instellingen

pro

Het grootste menu van de multiMAUS bevat alle data die voor de basis bediening van de
pro
multiMAUS
pro
praktisch, zinvol of soms ook noodzakelijk zijn. Ook hier willen we er op wijzen dat de multiMAUS
vanaf de fabriek al met de meest belangrijke instellingen werd uitgerust, zodat u dit hoofdmenu zelden
of nooit hoeft te gebruiken.

Hier zijn alle instellingsmogelijkheden voor het display te vinden.
3.1.1. Het submenu “VERLICHTING” regelt de sterkte de achtergrondverlichting van het display
die vooral in donkere ruimtes van pas komt. Via de pijltoetsen wordt de gewenste sterkte
bereikt.
Waardebereik: 0 (uit) – 15. Fabrieksinstelling: 15
– Bevestigen met de “Licht/OK”-toets en u komt terug in het menu “HELLIGKEIT”
(“VERLICHTING”).
3.1.2. Via het tweede submenu “CONTRAST” wordt het contrast van het display geregeld. Ook
hier wordt de waarde via de pijltoetsen gekozen.
Waardebereik: 0 (heel zwak) – 15 (zeer donker). Fabrieksinstelling: 12
– Bevestigen met de “Licht/OK”-toets en u komt terug in het menu “KONTRAST” (“CONTRAST”).

Bediening

pro

Individuele instellingen voor de bediening van de multiMAUS kunnen hier worden ingesteld.
3.2.1. Via het menu “SPRACHE” (“TAAL”) kan echter een andere taal worden gekozen. Kies met
behulp van de pijltoetsen de door u gewenste taal. Is deze taal niet aanwezig kijk dan op de
ROCO Homepage www.roco.cc naar een update mogelijkheid.
– Bevestigen met de “Licht/OK”-toets en u komt terug in het menu “TAAL”.
3.2.2. De “MENU-KLIKSNELHEID” is de tijd die een “MENU”-toets moet worden ingedrukt om uit
pro
het rijbedrijf in de menumode van de multiMAUS te komen.
De gewenste tijd kan in seconden via de pijltoetsen worden ingesteld.
Waardebereik: “AUS”(uit),1-10, Fabrieksinstelling: 5
ro
Is ‘AUS” ingesteld, dan kan de menumode van de multiMAUS alleen worden bereikt door
het gelijktijdig indrukken van de toetsen „Shift” en “MENU”.
– Bevestigen met de „Licht/OK”-toets u komt terug in het menu “MENU-TASTENZEIT”
(“MENU-KLIKSNELHEID”).
3.2.3. Met de “MOMENTFUNCTIONEN” (“MOMENTFUNCTIES”) worden locfuncties (F1– F20,
b.v. de hoorn van een soundloc of een digitale koppeling) door het lang drukken (minstens 1
seconde) op de overeenkomstige functietoets net zolang ingeschakeld als dat de toets wordt
ingedrukt. Wordt de toets heel kort ingedrukt dan wordt de gewenste functie normaal
ingeschakeld. De gewenste toestand kan met de pijltoetsen worden gekozen.
Fabrieksinstelling: “AUS” (UIT)
– Bevestigen met de “Licht/OK”-toets u komt terug in het menu “MOMENTFUNCTIONEN”.
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peo

beschikt over een meertraps instelbare “KINDERSICHERUNG”
3.2.4. De multiMAUS
(“KINDERSLOT”) dat na het oproepen van dit menu via de pijltoetsen kan worden
geactiveerd.
Voor het beveiligen van een gedeelte is een code (vier cijfers – geen letters) nodig. De code
pro
wordt gevraagd zodra een beveiligd gedeelte van de multiMAUS wordt opgeroepen.
Fabrieksinstelling: UIT
– “MENU SPERREN”: (BLOKKEREN) De drie hoofdmenu’s kunnen niet worden opgeroepen;
– “MENU-PRG SPERREN”: als extra wordt ook de snelprogrammeermode beveiligd.
– “BIBLIOTHEEK-MENU-PRG SPERREN”: als extra bovenop de beide hiervoor genoemde
mogelijkheden worden ook alle veranderingen van de locbibliotheek verhinderd.
Alle invoer moet met de “Licht/OK”-toets worden bevestigd.

Terugzetten

pro

Als bijzondere gebruikvriendelijke Digitale besturing kunt U de multiMAUS
maar ook in delen fabriek stand terugbrengen.

niet alleen compleet

3.3.1 “NICHTS” is zo te zeggen de nooduitstap in dit Menupunt.
3.3.2 Een reset van de “Systeeminstelling” brengt alle invoeringen in het Menu Ëinstellungen” op
de fabriek instelling terug. De Lok-bibliotheek blijft behouden. Als er een kalibrering gedaan is
(zie 3.3.7), dan moet deze na de Reset opnieuw gedaan worden.
3.3.3 Wilt U de “LOK=BIBLIOTHEEK” wissen, kies dit dan als onderpunt.
3.3.4 Kiest U “FAHRWEGE” (RIJWEG) uit, dan worden alle rijwegen gewist.
3.3.5 Alle ingevoerde “DUBBELTRACTIES” kunt U via dit punt wissen.
pro
3.3.6 Met “ALLES” zet U de multiMAUS compleet in de oorsprong terug, Alle reeds
voorgenomen invoeringen worde daarbij gewist.
Bij de voor genoemde punten moet U alleen de “Licht/OK’-toets drukken. U komt daarna
automatisch op het menuniveau “ZURUECKSETZEN” (TERUGZETTEN) terug.
pro
,
3.3.7 “KALIBREREN” moet de multiMAUS in normale omstandigheden niet dit is al gedaan bij
de aflevering. Door externe temperatuur wisselingen kan het voorkomen dat de rijregelaar
opnieuw juist moet worden gezet, zoals wanneer bij de nulstelling een lok rijd. Ga dan als
volgt te werk:
-- Als eerste beeld van het onderpunt ziet U “Start?”. Bevestigen met “Licht/OK”-toets. Er
verschijnt “LINKS” in het display
-- Draai de rijregelaar tot de aanslag links. Bevestigen met “Licht/OK”-toets. Er verschijnt
“MITTE” in het display.
-- Draai de rijregelaar in het midden (nulstelling) en bevestigen met “Licht/OK”-toets. Er
verschijnt “RECHTS” in het display.
-- Draai de rijregelaar tot de aanslag naar rechts. Bevestigen met “Licht/OK”-toets. Komt U
weer in het uitgangsniveau “ZURUECKSETZEN” terug.
pro

Reageert de multiMAUS helemaal niet meer op de toetsenopdrachten, dan kunt U met de
volgende toetscombinatie deze weer op fabrieks instelling terugzetten:
Druk gelijktijdig “Shift” en “Menu’ en kort op de “Licht/OK”-toets. Er verschijnt de tekst “RESET
pro
ALL?”. Bevestig dit met de “Licht/OK”-toets, de multiMAUS wordt terug gezet start opnieuw.
Wij wijzen U erop dat daardoor de Lok-Bibliotheek compleet wordt gewist.
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Stopmode
In geval van een probleem wordt door het indrukken van de “STOP”-toets tijdens het rijbedrijf een
directe noodstop uitgevoerd. In het menu “STOP-MODUS” wordt vastgelegd hoe deze noodstop zijn
uitwerking moet hebben.

3.4.1 “Stoptoets”: Hier stelt U in, of bij gebruik van de stoptoets de gehele baan van
spanningverzorging onderbroken wordt “SPANNING AUS” (Spanning uit), of dat alleen de
locomotieven direct gestopt worden “NOTSTOP” (Noodstop). De keuze maakt U met de
“pijltoetsen”, bevestigen met “Licht/OK’-toets.
Fabrieksinstelling: spanning uit.
Onafhankelijk Van deze beide instelmogelijkheden kunt U altijd nog een “Selectieve
Noodstop” toepassen, die alleen de gekozen lok betrft. Zie daarvoor blz. 16.
pro
3.4.2 :FUNKUNTERBRCHUNG” (zend onderbreking): Wanneer de multiMAUS buiten het
pro
ontvangst bereik van de multiZENTRALE bevindt of niet gebruikt kan worden, dan
schakeld deze zich automatisch uit (instelling van deze tijd via menupunt 3.7.1). Om
ongelukken op de ban te voorkomen hebt U twee moegelijkheden.
-- Met “SPANNUNG AUS” wordt de gehele baan van de spanningvoorziening afgesloten.
-- “NOTSTOP” Stoppen alle rijdende treinen direct, de spannings verzorging blijft bestaan.
-- “KEINE GEEN REAKTION” betekend dat alle functies verder lopen wanneer de
pro
multiMAUS uitgeschakeld is.
Fabrieksinstelling: “KEINE REACTION”
Let U op: U kunt bij deze instelling gedurende een functie onderbreking een eventuele
pro
noodstop alleen via de witte toets op de multiZENTRALE maken!.

3.4.3 “VERZOEGERUNG” (vertraging)
Het tijdstip waarmee de beide voorgaande punten 3.4.1 en 3.4.2 geactiveerd worden, stelt U
via “VERZOEGERUNG” in.
− “SOFORT”; (direct) De genomen maatregel wordt zonder tijdvertraging uitgevoerd.
− “1”: De tijdvertraging kunt U via de pijltoetsen instellen.
Waardebereik: 1-255 seconden de SOFORT
Fabrieksinstelling: SOFORT
− Bevestigen met “licht/OK”-toets. U komt op het uitgangsniveau “VERZOEGERUNG”
terug.

Een menu dat u informeert over de software-versie (“SOFTWARE”), die
Mac-Adres (“MAC
pro
ADDR”), het RocoNet-Type (“X-BUS”), die de multiMAUS
en bijbehorende centrale en de
zendmodule informeert.
Gemakkelijk voor de gebruiker zijn die infos van het stroonverbruik van de centrale
(“stroomcentrale”, waarde wordt mA aangegeven) en de op dit moment gegeven spanningwaarde
van de batterij of accu (“Batterijspanning”, waarde in mV aangegeven).
De gewenste informatie roept U met een “pijltoets”op. Met de “Licht/OK”-toets komt U weer op
het niveau terug.

Zenden
3.6.1 “ANMELDEN” aanmelden
pro
pro
Normale wijze moet U de de multiMAUS slechts eenmaal bij de de multiZENTRALE
pro
aanmelden. Als U de de multiMAUS
bv. naar een andere baan wilt meenemen die
pro
eveneens over een de multiZENTRALE beschikt, danmoet U de maus daar aanmelden.dit
doe U via dit onderpunt.
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Deze aanmeldprocedure onderscheidt zich in geringe mate van die op blz 3 en 7 is
beschreven.
Na het drukken van de “Licht/OK” verschijnt het loopschrift “ZENTRALEN-TASTER 3 SEK
DRUECKEN”
-- Druk U op de knop met het opschrift “Connect”op de centrale binnen 30 seconden,
pro
licht op. Wanneer
tenminste 3 seconden in. De gele en rode LED op de multiZENTRALE
pro
alle vier leds als looplicht verschijnen, start de multiMAUS
opnieuw. Er verschijnt “LOK
pro
!”(bij de eerste maal gebruik van de multiMAUS ) ander de laatst gebruikte lok of lokadres.
-- Omdat tijdens de aanmeldprocedure de gelijkspanning is afgeschakeld, brand de gele led
op de centrale, in het display knippert “STOP”-symbool. Om in het rijbedrijf te komen moetU
pro
alleen de “STOP”-toets van de multiMAUS
drukken. De linket groene led van de
pro
multiZENTRALE
brand constant, het zendsymbool verschijnt constant in het display van
de MAUS.
3.6.2 “PANID”is alleen informatie voor de service techniek.
3.6.3 “KANAL-ANZAHL” (aantal kanalen)
pro
pro
De zendverbinding tussen de multiMAUS
en de multiMZENTRALE
is op grond van
zijn Technologie veilig tegenover storingen door andere zendapparatuur bv.- W-LAN. Bij het
aanmelden zoekt het apparaat zelf het beste zendkanaal uit voor een optimale
zendoverdracht. Daarvoor staan in toptaal 16 kanalen ter beschikking. Onder normale
omstandigheden is de fabrieksinstelling voldoende, Wanneer I toch vaststelt dat de
dataoverdracht niet storingvrij functioneert of de zendverbinding meermaals af gebroken
wordt, dan dient U het aantal kanalen te verhogen. Ler er op dat de startvoorgang dan ook
wat langer duurt als er meerdere kanalen zijn ingesteld.
Waardebereik: 3 – 16 kanalen
Fabrieksinstelling: 5 kanalen
Kiest U via de “pijltoetsen” en bevestigd U de invoer met de “Licht/OK”-toets. U komt terug
op “KANAL-ANZAHL”

pro

.
Bij dit menupunt draait het uitsluitend om de energieverzorging van de multiMAUS
3.7.1 “AUSSCHALTZEIT” (uitschakeltijd)
pro
Om de batterij-energie van de multiMAUS
te sparen schakelt deze bij niet gebruik na een
vastgestelde tijd zichzelf uit.
Waarde bereik: 1 – 255 minuten, fabrieksinstelling: 10 minuten
Kiest U via de “pijltoetsen” uit en bevestigd de invoer met de “Licht/OK’-toets. U komt terug
op “AUSSCHALTZEIT”.
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Het Menu rijweg

pro

In het menu “FAHRWEGE” verwerkt de multiMAUS
alle data die voor de rijweg-bibliotheek en de
schakelingen van de overeenkomstige wissels nodig zijn.

Nieuw
In dit menupunt kunt U een nieuwe rijweg in de bibliotheek opnemen. Het verloop is uitvoerlijk in
het tweede deel, hoofdstuk 2.7 blz. 20 beschreven.

Bewerken
De data die zich in de bibliotheek bevindende van de rijweg kunt U via dit menu, gewijzigd of
uitbreiden.
Het eerste scherm laat de laatste in de rijweg-Mode gebruikte rijweg zien. Via de “pijltoetsen”
wordt de rijweg gekozen waaraan wat veranderd moet worden.
– Bevestigen met de “Licht/OK”-toets.
De mogelijkheid bestaat nu om de naam van de rijweg te veranderen. De cursor knippert op de
laatste plaats. Via de “pijltoetsen” worden de letters/cijfers gewist en via de “functietoetsen”
kunnen deze opnieuw worden ingevoerd.
– Bevestigen met de “Licht/OK”-toets.
U komt nu bij de eerste in de rijweg opgeslagen wissel.
− Wilt u alleen de plaats van de wissel veranderen, druk dan de gewenste met de “pijltoets”.
− Wilt U de wissel verwijderen, druk dan op de toetsen “Shitft” en “STOP”.
− Moet de wissel onveranderd blijven, dan slaat U deze bevestiging over met de “shift”- en
rechter “pijltoets”
De volgende wissel bereikt U door de toetscombinatie “Shift” en de rechter “pijltoets”.
− Hebt U alle wissels van de rijweg doorgebladerd en/of verandert, dan kunt U een of meerdere
wissel opnieuw toevoegen. Kijk ook op hoofdstuk 2.7.1 op blz 20.
− Wanneer U geen nieuwe wissels wilt toevoegen en alle veranderingen ingegeven hebt,
bevestigd dan met de “Licht/OK”-toets. U komt op het uitgangsniveau “BEARBEITEN” terug.

Wissen
Met dit menu kunnen rijweg uit de bibliotheek worden verwijderde.
Het eerste scherm laat de laatste gebruikte rijweg in de rijweg-mode zien. Via de “pijltoetsen”
kiest U de te verwijderen rijweg uit.
– Bevestigen met de “Licht/OK”-toets.
In het volgende scherm verschijnt de lopende tekst “LOESCHEN?”. (wissen)
– Bevestigen met de wis voorgang opnieuw met de „Licht/OK”-toets. U komt terug op het uitgang
niveau “LOESCHEN”, herkenbaar aan de 3 onder in het display.
De rijweg is uit de bibliotheek verwijderd.

pro

Hier kunt U de multiMAUS
in de mode “FAHRWEGE” of op de “EINZELWEICHEN” instellen
(bevestig dit steeds met “Licht/OK’) daarna wanneer U de “Lok/wisseltoets”drukt komt U dan in
de gekozen mode. Kijk ook in hoofdstuk 2.7.2 op blz. 21.
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Deel 4

De multiCENTRALEpro

pro.

Het Hartstuk van het ROCO-Digitaalsysteem is de multiZENTRALE Geze verwerkt de opdrachten
pro
van de multiMAUS , verzorgt Uw modelbaan met stroom, schakelt de wissels en andere
magneetartikelen en stelt de data voor de decoder voor de locomotief te beschikking.

4.1

Stroomverzorging
pro

De stroomverzorging van de multiZENTRALE is universeel. Zij kunnenop netdeel en transformator
met gelijkstroom en wisselstroom aangesloten worden. De aansluitwaarde:
− Gelijkstroom (=): 18-24 Volt
− Wisselstroom (∼ ): 16=18 Volt
U kunt het vermogen van het netdeel, bv. transformator niet te laag nemen, om voor het rijbedrijf
voldoende stroom ter beschikking te hebben. Wij adviseren als minimum ca 30 VA, wat voor kleine
banen en met een of twee treinen met verlichting voldoende is.
Wanneer de rode LED constant brand, gebruik dan een sterker netdeel of een booster (zie deel 5,
hoofdstuk 5.5 “De Booster 10765”).
Het stroomverbruik van het moment van de baan informeert U het menupunt “STROM-ZENTRALE” in
pro
het menu “EINSTELLUNGEN – INFOS”. De multiZENTRALE is voor belasting tot 3,2 A voldoende.

4.2

Aansluiting

Aan de talrijke aansluitingen kunt U verdere apparaten aansluiten.
• De USB-aansluiting maakt de verbinding naar de PC. Via deze aansluiting kunt U de baan en de
pro.
set 10832 met bij gevoegde software ROCOMOTION sturen of de multiZENTRALE
en de
pro
multiMaus van update voorzien.
• De drie bussen met opschrift “RocoNet” dienen voor de aansluiting verdere apparaten zolas bv.
,
een kabel gebonden multiMaus, een Lokmaus 2 of R3 de RouteControl 10772. Sluit deze
apparaten aan, dan moet U de Digitale-sturing ingeschakeld hebben om een probleem vrije
plaatsing van de RocoNet-Adressen in het systeem mogelijk te maken. Wanneer de drie
aansluitingen niet voldoende zijn kunt U via een Datenbus-verdeler 10758 meerdere apparaten
aansluiten.
• De bus “Feedback BUS” is voor terugmelders bv. ROCO art.nr. 10787 bedoeld. Over de van
terugmelder uitgaande BUS-leiding kunnen tot 20 terugmelders aangesloten worden. Een
pro
Software-Update van de terugmelders is via de USB-aansluiting van de multiZENTRALE
mogelijk
pro

Wanneer U een terugmelder aan de multiZENTRALE of aan de terugmeld-Bus aansluit of
pro
verwijderd, De multiZENTRALE moet in ieder geval stroomloos zijn. Let ook op de
fabriekshandleiding van de terugmeld module.
• Informatie over de aansluiting “BOOSTER Out” vindt U in het vijfde deel “De Booster 10785”.
pro
• De aansluiting “EXT.” Is voor toekomstige uitbreiding van de multiZENTRALE gedacht en op dit
moment van druk van de handleiding nog zonder functie.
De blinde stekker van de Bus “EXT.” mag U in geen geval losmaken. Ook mag aan deze
aansluiting geen RocoNet of XBUS-apparaat worden aangesloten.

4.2

Hoofd en programmeerspoor
pro

De multiZENTRALE beschikt over twee rails uitgangen: Hoofdspoor en Progammeerspoor. Aan de
aansluiting van het hoofdspoor
sluit U het modelbaanspoor aan. Let erop dat er geen
condensator in het aansluitspoor zit, die zeer vaak bij analoge banen voor de ontstoring wel wordt
gebruikt.
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Een bijzonder gebruiksvriendelijke inrichting is het gebruik van een extra aansluiting van een
programmeer spoor. U kunt deze rails zeer eenvoudig in de baan intrigeren en voor het normale
gebruik ook benutten. Wanneer dan een lok geprogrammeerd moet worden, dan rijd U deze op dat
pro
pro
stuk spoor. Zodra de multiMaus op het Menu-Mode ingesteld wordt, schakelt de multiMaus het
spoor automatisch om zodat het uitlezen en programmeren storingvrij kan plaatsvinden en geen
invloed heeft op de overige op de baan bevindende loks, rijtuigen en magneetartikelen.
Het programmeerspoor moet compleet elektrisch door aan beide zijde isoleer railsverbindingen
van het overige baangedeelte gescheiden zijn.
Het principe van de aansluiting van hoofd en programmeerspoor ziet U in fig. 3 op blz.90.

4.3

Terug zetten van de multiZENTRALpro

Functioneert digitaalsysteem niet meer probleemloos, wat zich bij problemen in het rijbedrijf, uitlezen
en/of programmeren kan voordoen, kan het onder bepaalde omstandigheden het terugzetten/reset
pro
van de multiMaus noodzakelijk zijn. Daarvoor moet U alle andere mogelijkheden hebben
geprobeerd. Kijk U daarvoor ook in hoofdstuk 5.8 “Tips, aanwijzingen en korte hulp”.
De Reset voortgang:
pro
− Koppel de stroomvoorziening van de multiMaus af. (stekker van de stroom eruit)
− Drukt U op de witte knop en steek de stekker van de stroomvoorziening er weer in. (stroom aan).
Houdt de knop zolang ingedrukt tot alle 4 LEDs gelijktijdig knipperen.
pro
Daarna is de multiMaus weer in de fabriekstand teruggezet. Reageert het digitale systeem dan nog
steeds niet probleemloos, ga dan naar de vakhandel om info.
pro

Na een reset van de multiMaus zij alle opgeslagen rijwegen en dubbeltracie gewist en
moeten opnieuw ingevoerd worden.

4.5 Update van de multiZENTRAEpro en de multiMauspro
pro

Via de geïntrigeerde USB-aansluiting is probleemloos een software-actualisering van de multiMaus
pro
en de multiZENTRAL mogelijk.
pro
Daarvoor sluit U de multiZENTRALE aan de USB-uitgang (USB 1.1) van een PC (vanaf Windows
98 SP2) aan.
De op de ROCO - Internetsite beschikbaar staande update programma laden en starten.
Een gebruikersmenu voert U door de update voortgang.
Aanwijzing:
pro
• Tijdens de update- voortgang van de multiZENTRALE bestaat er geen zendverbinding met de
pro
multiMaus , ook wanneer daar het symbool in het display te zien is. Na beëindigen van de
update wordt de zendverbinding automatisch weer hersteld.
pro
• Tijden de update – voortgang van de multiMaus wordt “UPDATE” in het display getoond.
• De spanningverzorging van de baan is tijdens de update – voortgang uitgeschakeld.
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Deel 5 Aanhang

5.1 Compatibel van de multiMauspro en de multiZENTRALpro
5.1.1 Het tot nu toe bestaande Lokmaus – systeem
Alle ROCO-Digitale apparaten die op het RocoNet zijn gebaseerd kunnen probleemloos aan de
pro
multiZENTRA worden aangesloten. Daartoe behoren:
−
− De Roco-Booster 10762 en 10765;
− De aansluitrails 42517 (ROCO LINE), 61190 (ROCO geoLINE invoer element);
Zo ook alle van ROCO verschenen extra apparaten. Voor de spanningverzorging zijn de
transformatoren 10718, 10725 en 10850 (ROCO) en 6811, 6812 en 681301 (Fleischmann)
beschikbaar.
De bestaande ROCO-versterker 10761 en 10764 met de multiMaus en / of de Lokmuas 2
pro
pro
mogen in geen geval samen met de multiMaus en de multiZENTRALE worden
aangesloten. Gebruik deze alleen op een volledig gescheiden baangedeelte, die door
overgangsrails met elkaar verbonden worden. Deze overgangsrails moeten omschakelbaar zijn
en mogen steeds maar een elektrische verbinding naar de rails hebben, waarvan de trein komt
en om dan met de andere kant te wisselen.
pro

Het gebruik van de ROCO-Interface 10785 is niet meer nodig omdat de multiZENTRALE via de
ingebouwde USB_aansluiting direct met de kan worden PC verbonden. De voor de PC-sturing
noodzakelijke sofware “Rocomotion” zit in de set 10832.

5.1.2 Extra apparaten en decoders
pro

Op een met de multiMaus gestuurde modelbaan kunt U niet alleen Loks met ROCO-Lokdecoders
gebruiken maar ook rijtuigen/loks met decoders van andere fabricaten, wanneer deze de NMRA/DCCNorm ondersteunen. Ook locomotieven van andere fabricaten kunnen opvoorhand ingebouwd worden
met ROCO Lokdecoders. Lees de bijbehorende decoder handleiding.

5.2 Locomotieven zonder digitaal decoder en multiZENTRALEpro
Locomotieven zonder decoder kunnen niet met het ROCO digitaal systeem gebruikt worden. Op
grond van volledig andere spanningverzorging van de loks voert het gebruik van deen decoderloze lok
tot een versterkte storing en hoogfrequent geluid (ruis). Ook bestaat er gevaar dat de motor wordt
beschadigd .
In geen geval mag U parallel aan de digitaalsturing een normale trafo aan de zelfde stroomkring
pro
aansluiten. Daardoor verstoord U de multiZENTRALE !
Reeds in het bezit zijnde loks kunnen ook later nog met een lokdecoder uitgerust worden. Bij ROCOlocomotieven met een digitale stekker (snitstelle) gaat dat zeer eenvoudig en snel, omdat de decoder
met een stekker binnen in de lok alleen maar moet worden ingeprikt. Mechanische bewerking aan
deze loks zijn niet nodig omdat de plaats voor de decoder reeds in vrijgehouden. De inbouw van de
decoder is bovendien in de handleiding van de lok beschreven.
Ook locomotieven van andere fabrieken kunnen met ROCO lokdecoders worden uitgerust. Zijn zij
met een digitale stekker uitgerust dan is de inbouw net zo eenvoudig als bij een ROCO lok. Als U de
lastgeregelde decoder 10745 wilt inbouwen dan moet de locomotief van een gelijkstroommotor zijn
voorzien of de voorhanden zijnde all stroommotor moet omgebouwd worden tot een
gelijkstroommotor.
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5.3 Aansluiten van meerdere stuurapparaten
pro

Aan de “RocoNet”-aansluiting van de multiZENTRALE kunt U meerdere Lokmause (zie hoofdstuk
pro
5.1.1) aansluiten. Wordt dan een lok door een andere Maus als de multiMAUS gestuurt, dan
knippert het loksymbool in het display. Dannog kan de lok ten alle tijden van een andere Maus worden
overgenomen, indien een functie gekozen of de rijregelaar bedient wordt. Snelheid en rijrichting van
de lok blijven tot het bedienen van de rijregelaar van de overnemende muis onveranderd. De in de lok
geactiveerde functies worden van alle op dit adres ingestelde Mausen getoond.

5.4 Combinatie van digitaal en niet digitalen baan gedeeltes
Alle ROCO digitale locomotieven rijden zonder problemen zowel op een digitale als op een normale
gelijkstroom modelspoorweg. De locdecoder herkent automatisch op welk systeem hij zich bevindt.
Daarom is het heel goed mogelijk op een modelspoorweg beide systemen te gebruiken waardoor de
nog niet gedigitaliseerdelocomotieven op het gelijkstroomdeel van de modelspoorweg kunnen blijven
rijden.

5.4.1

Scheidingsmodule 10768 (af fabriek sinds 2007 niet meer leverbaar)

Het digitale en analoge deel van de modelspoorweg moet op de overgangen aan beide zijden worden
geïsoleerd waardoor er tussen de beide systemen geen elektrische verbinding meer aanwezig is.
Hiervoor kunnen of de geïsoleerde raillassen 42611, 61192, Fleischmann 6433 (HO), 9403 (N).
Door de wielen van de voertuigen worden desondanks toch kortsluitingen veroorzaakt tussen de
pro
digitale en analoge rijstroom, waardoor de multiZENTRALE stuk gaat. Om dit te voorkomen wordt in
de toevoer van een normale trafo naar de aansluitrail een scheidingmodule ingebouwd. Deze
onderbreekt de verbinding tussen de normale trafo en de aansluitrail direct wanneer de scheiding
tussen de systemen wordt overbrugd. Hierdoor schakelt de kortsluitherkenning van de
pro
multiZENTRALE niet af en kan de trein de scheiding passeren.
Bij de overgang van digitaal naar gelijkstroombedrijf herkent de loc direct de andere bedrijfsmode en
stelt de loc zich in op de snelheid behorende bij de aangelegde spanning. Bij deze overgang
controleert de decoder bovendien de polariteit van de gelijkstroom. Komt deze niet overeen met zijn
rijrichting dan stopt de trein met de voor hem geprogrammeerde vertraging. Moet de trein verder
rijden, dan moet eerst de rijregelaar van de trafo op nul gezet worden, waarna de trein opnieuw in
beweging gezet kan worden.
Ditzelfde laat de decoder zien bij een overgang in omgekeerde richting. Hij neemt binnen de digitale
stroomkring direct de digitale informatie over en rijdt in de overeenkomstige richting verder. Ook in dit
geval controleert de locdecoder de rijrichting en stopt de trein met de geprogrammeerde vertraging
pro
wanneer deze niet overeenkomt met de actuele rijrichting. Nu moet op de multiMAUS de rijrichting
worden veranderd, zodat de trein verder rijdt.

5.4.2 Een overgang traject
Een klein nadeel heeft de hierboven beschreven eenvoudige schakeling met de scheidingsmodule
10768, Wanneer zich meerdere treinen in het conventionele gedeelte bevinden:
wanneer een trein de scheiding overbrugt wordt het gehele conventionele gedeelte van digitale
spanning voorzien wat er weer toe leidt dat alle normale locs blijven staan, resp. dat digitale locs weer
hun digitale informatie krijgen en zich op dat moment pas daar weer naar richten. Dit niet gewenste
effect kan met een overgangstraject worden vermeden (zie fig. 5 op pagina 92). Dit moet zo lang zijn
dat de langste trein erin past. Het wordt aan beide zijden tweepolig geïsoleerd. Nu wordt bij
het passeren van een scheiding tussen beide systemen alleen dit overgangstraject door de
scheidingsmodule gecontroleerd en overeenkomstig omgeschakeld. Het rijbedrijf op de rest van de
modelspoorweg blijft hiermee volledig ongestoord.
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5.5

De Booster 10765

Een Booster is noodzakelijk wanneer de modelspoorweg regelmatig afschakelt zonder dat er een
kortsluiting is opgetreden – dus geen loc of wagen ontspoord is – of dat er fouten in de bedrading zijn
geslopen. In dit geval is er sprake van een overbelasting door teveel gebruikers (locomotieven
verlichte rijtuigen, enz.). De Booster zorgt in verbinding met een extra trafo (ROCO 10725 of 10718)
voor meer energie en heft de overbelasting op.
pro

Boosters en multiZENTRALE resp. twee Boosters mogen niet op dezelfde trafo worden aangesloten.
Elk van deze apparaten heeft een eigen spanningsverzorging nodig.

Aansluiten van één of meerdere Booster(s) 10765
Deel de modelspoorweg op in verschillende delen die separaat gevoed gaan worden zodanig dat zich
binnen elk verzorgingsgebied evenveel verbruikers bevinden. Het stroomverbruik wordt als volgt
berekend:
• stilstaande locmotieven met licht ca. 100 mA
• rijdende locs al naar gelang de grootte en last ca. 300 tot 600 mA
• verlichte rijtuigen per gloeilampje ca. 30 mA
• digitale koppelingen of rookgeneratoren ca. 100 mA
Komt het stroomverbruik boven de 2,5 A dan is dat deel overbelast en moet het worden opgesplitst.
Let daarbij op het fenomeen dat bij gloeilampjes grote toleranties in de stroomafname kunnen
plaatsvinden. Wordt gebruik gemaakt van digitale wisselaandrijvingen 42624 of worden er andere
wisseldecoders direct op de rijstroom aangesloten dan moet ongeveer 500mA als reserve voor de
schakelstroom van de wissels meegenomen worden in de berekening. Is voldoende stroomverzorging
voor de modelspoorweg verzekerd dan is het opdelen in Boosterdelen voor de betrouwbaarheid van
het rijbedrijf of voor het schakelen van wissels zinloos. Voor het inbouwen van een Booster moet de
modelspoorweg worden uitgeschakeld. Deel daarna de modelspoorweg op in delen. Scheid op de
overeenkomstige plaatsten de railstukken elektrisch van elkaar (beide zijden) of met ROCO
geïsoleerde railverbinders 42611 of 61192, of met scheidingsrailstukken, of zaag de railstukken door.
Bouw in het nieuwe verzorgingsdeel een aansluitrail (b.v. een invoerelement 61190) in en sluit de
Booster aan op de bussen “Track Out”. Verbind de Booster met zijn transformator. Tenslotte wordt de
Booster met de bijgevoegde speciale kabel aangesloten met de versterker waarbij de “Booster-out”
van de versterker wordt verbonden met de aansluiting “Booster” van de Booster. De gehele bedrading
is te zien in figuur 4 op pagina 91. Op de bus “Booster Out” van de Booster kunnen, indien nodig,
meerdere Boosters worden aangesloten. Maximaal kunnen er vier Boosters 10765
pro
op de multiZENTRALE worden aangesloten. In verbinding met de remgenerator 10779 kunnen bij
grotere modelspoorwegen echter meer dan 4 Boosters worden aangesloten. Hiertoe moet
pro
multiZENTRALE , Booster en remgenerator in de volgende volgorde worden aangesloten:
10764 (of 10761) – 3 x 10765 – 10779 – 3 x 10765 – 10779 enz.
Let erop dat bij de overgangsplaatsen de sporen de gelijke polariteit hebben zodat er bij het passeren
van de overgangen geen kortsluitingen ontstaan. Treedt er een kortsluiting op dan moet de stekker van
de aansluitrail 180° worden omgedraaid.
Overtuig u ervan dat de aansluitrails geen condensatoren bevatten.

5.6 KEERLUSSEN IN DIGITAALBEDRIJF
Iedere modelspoorder kent de problemen rond de keerlussen al van de conventionele
modelspoorwegen. Ook bij digitaalbedrijf komt bij een keerlus de linkerspoorstaaf de
rechterspoorstaaf tegen en dit zal zonder een overeenkomstige schakeling een kortsluiting
veroorzaken.
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De ROCO keerlusmodule 10769 schakelt binnen het digitaalbedrijf de schakelproblemen van een
keerlus uit. Scheid de keerlus elektrisch aan beide zijden tweepolig van de rest van de
modelspoorweg door gebruik te maken van geïsoleerde railverbinders of door het doorzagen van de
spoorstaven (zie figuur 6 op pagina 93). De gescheiden rijstukken binnen de keerlus moeten langer
zijn dan de langste trein die door de keerlus moet rijden. De stroomverzorging van de keerlus wordt
gedaan door de keerlusmodule waaraan deze op de uitgang wordt aangesloten. De module zelf wordt
pro
of op de rails buiten de keerlus aangesloten of direct op de multiZENTRALE . De keerlusmodule
werkt als volgt: komt er een trein de keerlus binnen –ongeacht van welke kant – en de polariteit van
de railstaven komt niet overeen dan ontstaat er een kortsluiting in de module die deze direct herkend
pro
en de keerlus ompoolt, nog voordat de kortsluitherkenning van de multiZENTRALE iets merkt of de
trein langzamer gaat rijden. Nu is de keerlus voor het binnenrijden van de trein op de juiste manier
gepoold. Door het ompolen van de keerlus is de polariteit natuurlijk voor het uitrijden van de trein
wederom verkeerd ingesteld. Daarom herhaalt de procedure van het ompolen zich bij het uitrijden van
de trein. Daar bij digitaalbedrijf de polariteit van de rails niet de rijrichting van de trein bepaalt, kan de
trein de keerlus zonder te stoppen, en ook zonder dat u wat moet doen, passeren. Dus om de
keerlusmodule snel een verkeerde poling te kunnen laten herkennen, moet de gevoeligheid
via de aan de zijkant zichtbare potentiometer worden ingesteld. Lees daarbij de handleiding van de
keerlusmodule.

5.7 Glossar
→ Bits en Bytes
De ook bij Digitale modelbaan opduikende begrippen “Bits”en Bytes” stammen uit de begin tijd van de
computertechniek. In deze wereld hebben deze bij ons bekende getallen, decimale getallen, geen
plaats. Zo heeft men een nieuw getallensysteem ontwikkeld, het Binärsysteem. Hier geeft het slechts
twee getallen , die “0” en de “1” Praktisch betekenen deze getallen ook nog de schakeltoestand.
Daarbij geeft de “1” “geschakeld” of “geactiveerd”, en de “0” “niet geschakeld” of “niet geactiveerd”.
“0” en “1” zijn een “Bit”, 8Bits zijn dan weer tot een “Byte” samengevoegd. De in Byte samengevoegde
Bits worden van 0 (Bit0) tot (Bit7) geteld. Aan iedere Bit-positie is een bepaalde waardigheid gegeven:
BIT

Waardigheid
Rekent men nu de waardigheid samen, dan komt men op een maximale waarde van 255 pro Byte
(iedere Bit geactiveerd dwz “1”), waarbij weer in decimale aangeland zijn. D minimale waarde is “0”,
alle Bits op “0” gezet.
pro
ROCO heeft de multiMAUS de programering van de enkele bits duidelijk vereenvoudigd. Wanneer
het de decoder ondersteund, moet U daarvoor niet meer de waarde uitrekenen, maar beslissen in het
Menu “PROGRAMMIEREN” eenvoudig door een druk op de toets, of een Bit gezet wordt of niet.
Wanneer U zich in dit thema wilt informeren, kijk dan op in bestaande lectuurt.
→ CVs
Alle waarden die de gedragingen van de locdecoder – en daarmee uiteindelijk ook de gedragingen
van de loc – beïnvloeden, worden in zogenaamde CVs vastgelegd. CV is de afkorting van
pro
Configuration Variables wat men kan vertalen met configuratie variabelen. Daar de multiMAUS en
pro
de multiZENTRALE compatible is met de NMRA/DCC standaard kan deze CVs van 1 – 1023
gelezen en geschreven worden.
CVs kunnen een waardebereik hebben van “0” tot “255”. Dit geeft aan dat enige programmeerervaring
noodzakelijk is daar een verkeerd ingestelde CV het gedrag van een decoder nadelig kan
beïnvloeden.
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→ Decoder
pro
pro
Om de digitale stuursignalen van de multiMAUS en de multiZENTRALE van “conventionele” techniek

aan een lok begrijpelijk te maken heeft U een “omzetter”- de Decoder nodig. Het vervangt geen
noodzakelijke onderdelen in een analoge lok maar is een aanvulling en moet dan ook in de lok nog
erbij geplaatst worden. Bij wisselstroom locomotieven daarin tegen wordt de omschakelmodule of
relais door een decoder vervangen, dit natuurlijk niet in DCC maar alleen in Motorola-formaat.
→ rijstappen
Bij een conventionele modelbaan wordt voor de loksturing een regeltrafo gebruikt. De transformator
geeft via de rijregelaar spanningwaarde tussen 0 volt en de maximalespanning (meestal tussen 12 en
16 volt) af waarmee de lokmotor gestuurd wordt.
In tegenstelling daartoe legt een digitaalsysteem vooraf een vaste spanning op de rails. Hier gaat de
besturing van een motor via stuursignalen, die de decoder omzet in spanningswaarden. Daar deze
signalen uit “nullen” en “enen” bestaat zijn ze in stappen opgedeeld. Des te kleiner de stappen –
snelheidstappen – des te fijner laat de loc zich regelen. De NMRA/DCC-norm, waarmee de
pro
pro
multiMAUS en de multiZENTRALE werkt kent 14,27,28 of 128 snelheidstappen.
Moderne decoders (ca. vanaf het jaar 2000) zijn op z’n minst met 28 snelheidstappen aanstuurbaar.
pro
Daarbij stellen zij zich automatiisch in op de locsturing – dus op het op de multiMAUS en de
pro
multiZENTRALE – ingestelde aantal snelheidstappen, waardoor u zich niet meer druk hoeft te
maken over een instelling in de decoder. Of de decoder de automatische instelling van
snelheidstappen ondersteunt kunt u lezen in de bij de decoder behorende handleiding.
→ MAC-Adressen

Met MAC-Adressen (Media-Access-Control-Adress) bedoeld men het hardware adres van een in een
pro
pro
Netwerk verband (multiMAUS en de multiZENTRALE is zo een “Netwerk” aan) bevindende
apparaten, via dit adres kan ieder apparaat eenduidig geïdentificeerd worden.
pro

→ multiZENTRALE en Booster
Deze voorzien de modelspoorweg van de noodzakelijke spanning en leiden de digitale stuursignalen
pro
van de multiMAUS naar de locomotieven, wissels en andere digitale accessoires.
→ RocoNet
pro
Oner RocoNet verstaat men de verbinding tussen de Digitale componenten (multiZENTRALE ,
Booster, Remgenerator, enz.) die niet alleen de spanningsverzorging zekerstelt, maar ook voor de
data overdracht verantwoordelijk is. Het RocoNet is compatibel met met de X-BUS.

5.8 Tips, aanwijzigingen en kleine hulp.
pro

De multiMAUS

laat zich niet schakelen

pro

-- Batterijen contoleren en evt. verwisselen

De multiMAUS is ingeschakeld, maar het
Kortsluit en STOP-Symbool brand

-- Er is een kortsluiting op de baan (rode Led op de
pro
multiZENTRALE knippert). “STOP”-toets of witte
knop drukken.
pro
-- De stroomverzorging van de multiZENTRALE is
onderbroken . Controleer de trafo of netsdeel.

Bibliotheek of Lokadres-Mode:
Gekozen lok reageert niet.

-- Komt het Lokadres en in de bibliotheek met de
in de lokdecoder opgeslagen adres overeen?
-- Noodstop of selectieve noodstop ingeschakelt?
-- Kies een ander adres in de Lokadres-Mode uit.
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Bij het uitlezen van de decoderdata (Menu
“PROGRAMMIEREN”) verschijnt de melding
“KEINE BESTAETIGUNG” (bevestiging) in
het display.

-- De decoder kan niet worden uitgelezen.
-- De multiMAUSpro is op de “POM”-Mode ingesteld
(Deel 3, menupunt 2.5, blz 31).
-- Contact problemen van de lok op de rails?

POM-mode: programmering wordt bevestigd,
maar de decoder reageert niet op de
veranderde
waarde

-- Decoder heeft een reset nodig: schakel de
railspanning met de „STOP”-toets (noodstop) uit en
weer aan. Lees
daarvoor ook de decoderhandleiding.

Een reset (deel 3, hoofdstuk 3.3, blz 34) van
de multiMAUSpro is niet mogelijk

--Drukt U op de “Shift”- en “Menu”-toets gelijktijdig en die
voor het inschakelen “Licht/OK”-toets kort. Het display
licht kort op.
--Daarbij wordt de multiMAUSpro compleet op de
fabrieksinstelling teruggezet. Er wordt hierbij ook de
lokbibliotheek gewist, over deze handeling moet U dus
goed nadenken.

Wissel reageert fout, resp. wisselstand komt
niet overeen met het display

-- Stekker van de wisselaandrijving omdraaien

Display geeft OFFLINE aan

De gekozen actie heeft een zendverbinding met de
pro
multiZENTRALE
nodig. Wanneer deze niet bestaat,
wordt OFFLINE aangegeven.

5.8.1

PROGRAMMEERHULP LOKMAUS 2/R3 – multiMAUS

In de tot nu toe uitgeleverde handleidingen voor de ROCO digitale artikelen (zoals b.v. de
wisselaandrijving 42624) werd alleen de standaard programmeermode met de Lokmaus 2/R3
beschreven. Hieronder een tabel die de programmeerprocedure tussen de Lokmaus 2/R3 ten opzichte
pro
van de snelprogrammering (zie hoofstuk 2.8 op blz 20) van de multiMAUS weergeeft.
Meer informatie in het handboek van de Lokmaus 2/R3. Voor de programmering van CV29 leest u op
blz 31 en in de bij de decoder gevoegde handleiding.

(blz. 31)
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Stoptoets

Pijltoets (links

Peiltoets (rechts)

Rijregelaaar
Licht/OK-toets

Lok / wisseltoets
Functietoetsen

Shifttoets

Menu-toets

Let op de aanduiding in het display en toetsaanduidingen vanaf blz.8.
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Opbouw van het ROCO digitaal systeem (Europa versie met 230 v)
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Aansluiting hoofdspoor

Programmeer spoor

Aansluiting van Hoofd en Programmeerspoor aan de multiZENTRALEpro.
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Aansluiting van een booster 10765 aan de multiZENTRALEpro en de modelbaan.
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Overgangsstuk Digitaal – gelijkstroom met de scheidingsmodule 10768
(vanaf fabriek niet meer leverbaar)
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Symbolische voorstelling

Een Digitale keerlus met een keerlusmodule 10769 (uitverkocht) of 10767.

Aanwijzing:
Symbool voor rails scheiding

pro

De multiMAUS wordt door 3 batterijen van het type AAA )(Micro) a’1,5 volt of 3 vergelijkbare a’1,2
volt van stroomvoorzien: Let op de volgende aanwijzing:
• U kunt gebruikte batterijen bij een daarvoor aangewezen plaats in te leveren. Beslist niet in het
voor gooien of afvalemmer
• Gebruik uitsluitend batterijen van een goede kwaliteit en van een soort en merk.
• De batterijen moeten van gelijke toestand zijn en capaciteit, (denk aan de oplaadbare ).
• Batterijen niet door elkaar gebruiken (merk)
• Laat de batterijen niet in handen van kleine kinderen komen of rondslingeren.
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