Update-informatie CS 2
30 juni 2017

Versie 4.2
Nieuwe mogelijkheden met het Central Station 2 (artikelnr. 60213, 60214, 60215)
dankzij software update 4.2
De belangrijkste uitbreidingen van deze update zijn:
1. De mogelijkheid om bij de betreffende locomotieven tot en met 32 functies in plaats van
de huidige 16 functies te kunnen bedienen;
2. Een uitbreiding van Speelwereld en nieuwe machinistencabines;
3. De terugmeldingen worden nu op dezelfde wijze behandeld als bij CS 3.

1.

Uitbreiding van aantal locomotieffuncties

Bij decoders van de actuele decodergeneratie mLD3 en mSD3 bestaat nu de mogelijkheid
om ook bij het Central Station 2 tot en met 32 functies te bedienen. Ook alle locomotieven
die vanaf de fabriek met meer dan 16 functies zijn uitgerust, kunnen nu volledig bediend
worden.
Bij modellen met DCC-decoders ligt de bovengrens bij 29 functies. Ook hier geldt dat de
decoder voor het betreffende hoge aantal functies moet zijn voorbereid.
Houdt u er rekening mee dat de op het Central Station 2 aangesloten Mobile Stations hun
huidige aantal van 9 functies (bij Mobile Station 1) en van 16 functies (bij Mobile Station 2)
blijven behouden. Ook de verschillende Apps en PC-software kunnen in de huidige versie
niet meer dan 16 functies bedienen.
Belangrijk: Als u voor de update al locomotieven met meer 16 functies bij CS2 heeft
aangemeld, moet u deze locomotieven eerst verwijderen. Nadat u de update naar versie 4.2
heeft uitgevoerd, dient u deze locomotieven opnieuw bij CS2 aan te melden. Vervolgens kunt
u alle functies van deze locomotieven bedienen.

2.

Nieuwe machinistencabines in Speelwereld

De volgende machinistencabines komen met deze update beschikbaar:
• Bovenleidinginspectiewagen met beweegbaar platform
• Railbus
• Elektrische locomotief Re 4/4 I
• Moderne diesellocomotief
• Oude diesellocomotief bijvoorbeeld V140/V16, V188
• Oude elektrische locomotief Ae 8/14
• Dieseltreinstel VT08, VT11.5
• Amerikaanse diesellocomotief F7
• Dieseltreinstel BR 628
• Elektrische locomotief BR 103
In Speelwereld zijn, zoals bij de CS 3, nog drie speelvormen mogelijk:
a. Zonder verbruik
b. Met verbruik
c. Met tanken
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Standaard voor nieuwe Speelwereld-locomotieven is nu de speelvorm a. “Zonder verbruik”
Houdt u rekening mee dat bij deze update alle afbeeldingen van de machinistencabines
opnieuw geladen worden. Daardoor kan de update wel 45 minuten in beslagnemen.

3.

De behandeling van de terugmeldingen

Bij de start van het Central Station 2 wordt de stand van de terugmeldingen van alle
beschikbare L88 en S88-contacten bepaald. Als deze bepaling niet mogelijk is, verschijnt
een rode weergave van het betreffende contact. Dit komt overeen met het gedrag zoals dat
bij de CS 3 al is vastgelegd.

Wij wensen u veel plezier bij het ontdekken van de nieuwe mogelijkheden van uw CS 2.

Uw Märklin Service-Team
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