
Update-informatie CS 2    

Gebr. Märklin & Cie GmbH 
Postfach 860 
D-73008 Göppingen 
Duitsland 

 Pagina 1 
www.marklin.nl 
26 februari 2021 

 
Versie 4.2.13 

 
 

Nieuwe mogelijkheden met CS 2 
(Art.-Nr. 60213, 60214 en 60215) dankzij Software Update 4.2.13 

 
 

Deze update omvat de volgende punten: 
 
• Om de samenwerking met de CS 3 te verbeteren, zijn ontbrekende magneetartikelen in deze 

update opgenomen. Tevens zijn magneetartikelen voor bijzondere seinen toegevoegd. 
 
• Track lay-outs die in een CS 3 als hoofdapparaat zijn gemaakt, kunnen nu ook in een CS 2 lay-out 

als nevenapparaat getoond worden. De CS 3 dient dan te beschikken over een softwareversie 
hoger dan 2.2.0. Een 100% juiste weergave kan helaas niet voor alle mogelijke lay-outs 
gegarandeerd worden. Wij vragen hiervoor uw begrip. 

 
• De nieuwe machinistencabines in Speelwereld die sinds de laatste CS 2 update (4.2.9) in de CS 3 

zijn toegevoegd, zijn nu ook in de CS 2 beschikbaar. 
 

• Zowel voor de nieuwe Märklin-draaischijf 74861 als de Trix-draaischijf 66861 voorziet de CS 2 nu 
in een passende bediening. 

 
• De nieuwste Decoder Software versie 3.2.1 voor het updaten van Märklin-Decoder mLD3 en 

mSD3 is nu ook in de CS 2 beschikbaar. 
 

• Als een Mobile Station 2 met softwareversie 2.5 of hoger (aanbevolen wordt versie 3.121) op de 
CS 2 is aangesloten, kan hiermee ook een in de CS 2 samengestelde tractie worden bestuurd. 

 
• Bij het samenstellen van een tractie is de werking van de functies geoptimaliseerd. Per functie kan 

aangegeven worden, of deze functie in de tractie al dan niet geschakeld dient te worden. 
 

• Door de nieuwe elementen en functies in de CS 2 is een gecombineerd bedrijf van een CS 1 met 
een CS 2 om technische redenen helaas niet meer mogelijk. 
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Wijziging Mobile Station 2 met Update 3.121 
 

Met de Update van de CS 2 naar de laatste versie 4.2.13 wordt gelijktijdig ook een Update voor de 
Mobile Station 2 (60653, 60657, Trix 66950 en 66955) aangeboden. Het gaat om de volgende 
wijzigingen: 
 
• Als de MS 2 als extra besturingsapparaat op de CS 2 of CS 3 is aangesloten, kunnen nu ook 

tractie’s, die in de CS 2 of CS 3 zijn samengesteld, met de MS 2 bestuurd worden. Een MS 2 
aangesloten op een railbox kan geen tractie’s maken of besturen. 

 
• Het tonen van de bewerkingsmogelijkheden voor adressen is geoptimaliseerd. Onjuiste 

weergaven zijn verwijderd. 
 

• Voor het bedienen van maximaal 32 functies zijn vier secties met elk 8 functies ingericht, waarvan 
er een op de MS 2 zichtbaar is. Het wisselen tussen deze vier secties is verbeterd. Vanaf deze 
update wordt met de Shift-toetst de volgende sectie gekozen en met de Escape-toets wordt de 
vorige sectie geselecteerd. De gekozen sectie blijft dan actief, waardoor de automatische keuze 
voor de eerste sectie vervalt. Als een nieuwe loc wordt gekozen, wordt automatisch de eerste 
sectie gekozen. 

 
• De MS 2 heeft met deze update ook een update voor de Digital-aansluitbox (60113, 60114, 

60116). Het gaat om softwareversie 1.47. Gelieve deze update uit te voeren. Als een tweede MS 
2 op deze aansluitbox wordt aangesloten, moet deze MS 2 ook eerst naar softwareversie 3.121 
geüpdatet worden. 

 
 
Wij wensen u veel genoegen met het ontdekken van de nieuwe mogelijkheden van uw CS 2 en MS 2.  
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
namens uw Märklin Service team 
 
Frans van Waes 
Märklin trainer 
E frans.van.waes@marklin.nl 
 


