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Stručný přehled / Přehled / en un clin d'oeil

BEZDRÁTOVÝ PŘÍSTUP K INTERNETU maus Stručný přehled / Přehled / en un clin d'oeil

+

1.

2. Jazyk

Jazyk

Langue

3 x

AAA (mikro)

/

3.

4. místo text

+

+ +

Řízení | Řízení | Oběh

/ = Výběr lokomotivyVýběr lokomotiv

Výběr lokomotiv

Nouzové zastavení

= Emerg. stop

Arret d'urgence

světlo

= Světlo

Luce

Funkce | Funkce | Funkce

...

+ ... = F11-F20

= F1-F10

Cvak, cvak! / Cvak, cvak! / Clic, 

Clic

= F21-F28... 8.

Přepnout | Volební účast | Aiguillages

=

... zpět =

zadní

zadní=

Dodržujte podrobný návod k obsluze! Vezměte prosím na 

vědomí úplné ruční spuštění! Tenez compte du mode 

d'emploi détaille!
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Stručný přehled / Přehled / en un clin d'oeil

BEZDRÁTOVÝ PŘÍSTUP K INTERNETU maus Stručný přehled / Přehled / en un clin d'oeil

LC displej

LC displej

Écran

Tlačítko Stop

Tlačítko Stop

dotknout se »zastavit«

Šipka (vlevo)

Klávesa se šipkou (vlevo)

dotknout se »flèche«

(à gauche)

Šipka (vpravo)

Šipka (vpravo)

dotkněte se »flèche« (à

droite)

Regulátor otáček

ovládací knoflík

bouton régulateur

Tlačítko Světlo / OK

Tlačítko Light / OK

dotkněte se »feux / OK«

Tlačítko lokomotiva / účast

Lokomotiva / Účast na výhybce 

»Lokomotiva /

aiguillages «

Funkční klávesy

Funkční klávesy

dotkne se »písem«

Klávesa Shift

Klávesa Shift

dotknout se »majuscules«

Tlačítko nabídky

Tlačítko nabídky

dotknout se »Nabídka«

Všimněte si vysvětlení na displeji a obsazení tlačítek na straně 7.
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Vývoj ROCO Lokmaus - BEZDRÁTOVÝ PŘÍSTUP K INTERNETU myš

Vývoj ROCO Lokmaus - BEZDRÁTOVÝ PŘÍSTUP K INTERNETU myš

WLAN myš je ideálním doplňkem k vašemu Z21. Kombinuje funkčnost legendárního Lokmausu s pohodlím 

plnohodnotného digitálního centra. Ať už používáte WLAN myš použijte jej pouze jako pohodlný regulátor otáček nebo 

chcete programovat své lokomotivní dekodéry a výhybky komplexně, jasný design ve spojení s jednoduchým 

ovládáním činí WLAN myš měřítko pro ovládání digitálního modelu železnice.

Naším cílem bylo navrhnout tento Lokmaus tak, aby bylo možné intuitivní ovládání. Dokonce i mnoho nových 

funkcí, které tato nejnovější generace Lokmaus získala, lze snadno ovládat. Co se týče WiFi myš můžete dělat 

cokoli, rádi bychom vás seznámili s touto příručkou.

Aby tato příručka nebyla matoucí, je rozdělena do několika částí. Takže uživatel, který má WLAN myš chce to 

použít pouze pro hraní, nečtěte si celý návod, můžete se omezit na čtení první části.

Tato první část příručky pojednává o nejdůležitějších základech pro připojení a provoz WLAN myš. Uživatelé, kteří 

využívají mnoho možností WLAN myš Pokud jej chcete použít k programování, ve druhé části najdete vše, co potřebujete 

vědět. Glosář vysvětluje některé důležité digitální modelové železnice, se kterými se můžete setkat znovu a znovu.

Doufáme, že si tuto příručku užijete a samozřejmě s WLAN myš.

Váš Modellisenbahn GmbH

Informace: „ Z21 "v návodu k použití znamená Z21 (černý), stejně jako z21 (bílý) a z21start

(bílá) s balíčkem WLAN.

The BEZDRÁTOVÝ PŘÍSTUP K INTERNETU myš na první pohled

Koncept

ergonomický tvar pro ovládání jednou rukou

velký podsvícený LC displej s vícejazyčnou navigací v nabídce

Jednoduché nastavení rychlosti a směru jízdy lokomotivy pomocí otočného ovladače Uzamčení polohy 0 

otočného ovladače

perfektní doplněk k vašemu Z21

digitální systém ROCO lze rozšířit až na 31 vstupních zařízení, jako jsou další Lokmäuse / multi MYŠE / BEZDRÁTOVÝ PŘÍSTUP K 

INTERNETU myši, RouteControl atd.

Pro budoucnost díky možnostem aktualizace

Možnosti

Správa 9 999 adres lokomotiv, volitelně přes knihovnu lokomotiv nebo adresu lokomotivy, zobrazení alfanumerického názvu lokomotivy s 

databází lokomotiv pro 100 lokomotiv a vstupů (každý po 10 znacích) Ovládání lokomotiv 14, 28 nebo 128 rychlostními stupni, 

individuálně nastavitelné pro každou lokomotivu Ovládání světel a 28 doplňkových funkcí pro lokomotivy

Ovládání až 2 048 adres elektromagnetického příslušenství (výhybky)

Čtení a zápis konfiguračních proměnných (DCC-CV 1–1024, rozsahy hodnot 0–255)

bezpečnostní

▪
Stabilní rádiové připojení prostřednictvím digitálního rádiového standardu „WLAN“ IEEE 802.11 s frekvencí 2,4 GHz

▪
Nouzové zastavení s vypnutím celého systému, selektivní nouzové zastavení pro vybranou lokomotivu

▪
Rodičovská kontrola funkcí, které by mohly způsobit problémy dětem (např. Programování)

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪
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Část 1 ▪ Základy

1.1 Připojte BEZDRÁTOVÝ PŘÍSTUP K INTERNETU myš

Potřebuješ:

▪
BEZDRÁTOVÝ PŘÍSTUP K INTERNETU myš ( 3x baterie nebo dobíjecí baterie typu AAA (mikro)).

▪
Z21, z21 nebo z21start se spínaným napájením.

Důležité: Pamatujte, že váš z21start musí být aktivován pomocí aktivačního kódu z21.

Aktivační kód je obsažen v Roco Art. 10814 nebo 10818.

▪
Směrovač Z21 WLAN nebo váš vlastní směrovač WLAN nakonfigurovaný pro Z21.

Jaká zařízení můžete připojit k Z21, zjistíte v návodu k použití Z21.

Před zahájením prací na připojení se ujistěte, že jste dodrželi následující informace:

Pokud se použijí komponenty jiných výrobců společně s komponenty ROCO a / nebo Fleischmann, nevzniká 

záruka na poškození nebo nefunkčnost. Právo na záruku zaniká také při otevření krytu WLAN myš ( kromě 

prostoru pro baterie).

Všechny připojovací práce provádějte pouze při vypnutém provozním napětí. Pracujte opatrně a při 

připojování ke kolejovému systému dbejte na to, aby nedošlo ke zkratu! Špatné připojení může zničit digitální 

komponenty. V případě potřeby se poraďte s odborným prodejcem.

Za žádných okolností nesmíte připojit normální transformátor ke stejnému obvodu paralelně s digitálním 

ovládáním. To může zničit Z21!

Předchozí zesilovače ROCO 10761 a 10764 nelze použít v kombinaci s WLAN myš

a lze použít Z21.

WLAN myš je napájen 3 AAA (mikro) bateriemi 1,5 V nebo 3 dobíjecími bateriemi stejného typu 1,2 V. Při 

vkládání baterií nebo akumulátorů dbejte na polaritu a stejný stav nabití!

Umístěte směrovač WiFi centrálně na systém tak, aby byl mezi ním a WiFi myš neexistují žádné oddíly, 

které by mohly rušit připojení WiFi. Připojte WiFi router k vaší Z21.

Odšroubujte přihrádku na baterie na zadní straně WiFi myš otevřete, uvolněte západku a vložte baterie nebo 

dobíjecí baterie. Dbejte na polaritu! Poté přišroubujte přihrádku na baterie zpět.

zmáčkni OK- Tlačítko k wifi myš zapnout. Nyní vyberte jazykovou verzi stisknutím kláves se šipkami. 

Stiskněte znovu OK- knoflík

Pokud by WLAN myš vypnutá zmáčkni JÍDELNÍ LÍSTEK- Klíč společně s OK-

Knoflík.

První zapnutí:

Při prvním zapnutí sítě WLAN myš budete požádáni o zadání informací o WiFi routeru.

1. „SSID?“ • Pokračovat s OK- Knoflík..

2. Zobrazení „SEARCH“ • Pokračovat s OK- Tlačítko .. Myš WLAN vyhledá dostupnou WLAN

Sítě ve vaší oblasti a zobrazí vám je.

Pokud se vaše síť v seznamu výsledků neobjeví, zrušte proces tlačítkem STOP. Ruční zadání sítě najdete v 

kapitole 3.6.1, strana 35

1.

2.

3.

4. místo
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3. Pomocí tlačítek se šipkami vyberte požadovanou síť WLAN a potvrďte pomocí

4. Zobrazit zprávu „PWD?“ • Pokračovat s OK- Knoflík.

5. Zadejte heslo WiFi • Pokračovat s OK- Knoflík.

6. Myš WLAN se restartuje a připojí se k routeru WLAN.

Informace: Informace o WLAN lze kdykoli změnit (viz Kapitola 3.6, strana 35)

OK- Knoflík.

1.2 Vysvětlení pro zadávání znaků při zadávání SSID a hesla:
Zadávání znaků pomocí klávesnice je podobné zadávání textových zpráv na mobilních telefonech. Vysvětlení 

pomocí ukázkového hesla: 5cFfZw! 7

„5“: Číslo 5 dosáhnete čtyřnásobným stisknutím tlačítka 5 (znaky JKL se posouvají).

"C": Malé písmeno c dosáhnete trojím stisknutím tlačítka 2 (znaky AB se stanou

proběhnout).

"F": Velké písmeno F se aktivuje aktivací (stisknutím) klávesy a třikrát stisknutím klávesy

3 dosaženo.

"F": Malé písmeno f se aktivuje deaktivací (stisknutím) tlačítka a trojím stisknutím tlačítka

Bylo dosaženo tlačítka 3.

"Z": Velké písmeno Z se aktivuje aktivací (stisknutím)

9 dosaženo.

"W": Malé písmeno w se změní deaktivací (stisknutím)

Klíč 9 dosažen.

„!“: Zvláštní postava! dosáhnete čtyřikrát stisknutím tlačítka 1.

"7": Číslo 7 se dosáhne pětkrát stisknutím tlačítka 7.

Speciální znaky pomocí klávesy 1 ( Je možné 20 znaků): Stiskněte 

jednou 1 8 lisů

Stiskněte dvakrát '' Stiskněte 9krát

Třikrát stiskněte? Stiskněte 10krát

4krát stiskněte! 11 lisů

5 stisknutí " Stiskněte 12krát

6 lisů - Stiskněte 13krát

7 lisů ( Stiskněte 14krát

- klávesa a čtyřikrát stisknutí klávesy

tlačítko a stiskněte jednou

)

@

/

_

+

,

*

15krát stisknutí =

Stiskněte <16krát

17 lisů>

Stiskněte 18krát

19 lisů \

Stiskněte ^ 20krát

Speciální znaky pomocí klávesy 0 ( Je možné 20 znaků:

Stiskněte jednou 0 Stiskněte 9krát

Stiskněte dvakrát Prostory Stiskněte 10krát

Třikrát stiskněte [ 11 lisů

4 lisy] Stiskněte 12krát

5 stisknutí Stiskněte 13krát

Stiskněte 6krát Stiskněte 14krát

7 lisů 15 lisů

8 lisů

& ( je nazýván 3 zobrazeno)

. (je nazýván 4. místo zobrazeno)

: ( je nazýván 5 zobrazeno)

já ( je nazýván 6. zobrazeno)

{( je nazýván 7. zobrazeno)

} ( je nazýván 8. zobrazeno)

~ ( je nazýván 9 zobrazeno)

`

|

# (je nazýván 1 zobrazeno)

% ( je nazýván 2 zobrazeno)
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1.3 BEZDRÁTOVÝ PŘÍSTUP K INTERNETU myš: displej

Všechny funkce sítě WLAN myš lze zkontrolovat pomocí velkého podsvíceného LC displeje. 

Představujeme vám symboly.

Řidičské symboly Klíč
▪

Šipky ukazují směr jízdy 

▪
Úroveň nabídky: Nastavení-

vybraná lokomotiva Jídelní lístek

▪
Pauza znamená, že lokomotiva stojí (pomocí 

ovladače nebo selektivního nouzového zastavení)

Ikona baterie
▪

neviditelné: Všechno v pořádku

▪
viditelné: baterie / akumulátor

poklesy napětí

▪
bliká: baterie / dobíjecí baterie

změna

Zkrat
▪

Symbol bliká v případě 

zkratu nebo a

přetížení

Stop (tlačítko stop)

▪
Symbol bliká na

Nouzové zastavení a zkrat

Dost

Symbol posunu

▪
ukazuje aktivaci

- tlačítko zapnuto

Symbol volební účasti

(Klíč lokomotivy / výhybky)

▪
Výhybka nebo režim trasy

▪
Úroveň nabídky: Nabídka Trasa

Symbol rádia

▪
Symbol poskytuje informace o 

rádiovém připojení

Symbol lokomotivy (klíč lokomotivy / výhybky)

▪
Řízení nebo přepínání

▪
Úroveň nabídky: nabídka lokomotivy

Světelný symbol (tlačítko OK)

▪
Světlo lokomotivy zapnuto

Funkční symboly (1–10)
▪

zobrazit zapnutý

Speciální funkce lokomotivy

▪
Úroveň nabídky: podřízená

Úrovně

Prog

▪
rozsvítí se pro potvrzení 

programování.

Úroveň nabídky: programování

Jídelní lístek

Zcela zobrazený symbol rádia na displeji označuje optimální připojení k routeru WLAN. Čím horší je 

spojení, tím méně ze tří pruhů je viditelných.

ABC

▪
se rozsvítí na

Zadávání textu

JÍDELNÍ LÍSTEK

▪
WLAN myš je

v úrovni nabídky

Pokud je rádiové spojení velmi špatné, uvidíte pouze symbol antény. Je docela možné, že funkce již 

nelze provádět bezpečně.

Mezi sítí WLAN již není žádné rádiové spojení myš a směrovač WLAN bliká symbol antény. Informace o 

lokomotivě (směrový symbol, klávesy F) se již nezobrazují.

+
Symbol antény + blikající šipky / pauza: WLAN připojení je v pořádku, ale žádná komunikace se 

Z21. Příčiny:

▪
Z21 není zapnutá.

▪
Z21 není správně připojen k routeru WLAN.

▪
Z21-IP není správný, (viz část 3 kapitola 3.6.3, strana 35).

8. 8.



GGrruOSNnddllaagpánn

1.4 Tlačítka

O jasném konceptu WLAN myš zahrnuje snížení počtu klíčů na rozumný počet. Většinu funkcí potřebných pro 

provoz hry lze vyvolat přímo pomocí příslušných tlačítek, která vám zde chceme představit. Pamatujte také na 

obr. 1 na straně 5.

Tipy:

Klávesy se šipkami - stejně jako všechny ostatní klávesy - mají pouze funkci jednoduchého tisku, přestože jsou na nich vytištěny dvě 

šipky.

V případě kombinace klávesy a jiné klávesy musí být klávesa stisknuta o něco dříve, jako u počítačové 

klávesnice. Totéž platí pro tlačítko MENU.

Všechny kombinace kláves s poznámkou: „- v kombinaci s -“ jsou zajímavé pro uživatele, kteří používají WLAN myš 

nejen jej chcete použít k řízení a přepínání.

▪

▪

▪

Klíče a štítek funkce

▪
procházení knihovnou lokomotiv (režim knihovny)

▪
Hledání adres lokomotivy (režim adresy lokomotivy)

▪
Přepínání výhybek (přímá nebo odbočná, režim výhybky)

▪
procházení úrovně nabídky

v režimu knihovny:

▪
Přeskupením pořadí lokomotiv jejich přesunutím

v režimu adresy lokomotivy:

▪
listuje 100s (funkce vyhledávání)

v měkkém režimu:

▪
posouvá čísla volební účasti (funkce vyhledávání)

v režimu adresy lokomotivy:

▪
Přepínání rychlostních stupňů

▪
Vypněte WLAN myš

▪
zapíná nebo vypíná světlo (za jízdy)

▪
potvrzuje zadání (v režimu účasti a v nabídkách)

▪
vyvolat požadovanou úroveň nabídky nebo položky nabídky

v režimu adresy lokomotivy:

▪
Výběr jiné lokomotivy přímým zadáním adresy lokomotivy

při řízení:

▪
Nouzové zastavení celého systému

v režimu nabídky:

▪
Návrat z příslušné úrovně nabídky

při řízení:

▪
Selektivní nouzové zastavení vybrané lokomotivy zobrazené na displeji

Šipky

v kombinaci s

Posun

v kombinaci s

Jídelní lístek

Světlo / OK

v kombinaci s

Posun

stop

v kombinaci s

Posun
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Základy

Klávesy a štítek Funkce

▪
přepínání mezi lokomotivou a výhybkou Mous

Lokomotiva / výhybky

v kombinaci s
▪

změna mezi režimem adresy knihovny a lokomotivy

Posun

...
při řízení:

▪
zapíná nebo vypíná funkce lokomotivy F1 - F10. Funkce lokomotivy F11 - F20 

se přepínají pomocí kláves 1–10 ve spojení s klíčem. Funkce lokomotivy 

F21-F28 se přepínají pomocí kláves 1-8 po aktivaci úrovně F21-F28 krátkým 

poklepáním na klávesu (symbol „“ zůstane). Na displeji můžete vidět 

aktivované funkce lokomotivy.

v režimu nabídky:

▪
alfanumerický záznam názvu lokomotivy v knihovně

▪
rychlý přístup k dílčím položkám nabídky z úrovně nabídky.

v měkkém režimu:

▪
přímé zadání čísla volební účasti

▪
Zapnutí nebo vypnutí funkcí lokomotivy F11 - F20. Aktivované funkce můžete 

zkontrolovat stisknutím tlačítka.

v přepnutém režimu:

▪
Vyvolání až 10 uložených výhybek (horké klávesy výhybek)

Při řízení:

▪
Zkontrolujte aktivované funkce F11 - F20

Dvojklik: Symbol „“ bliká. Funkce F21-F28

přepínač. Pokud jej znovu stisknete, symbol „“ zmizí.

Vraťte se na úroveň F1-F10.

Pro uživatele, kteří chtějí rozsáhlé funkce nabídky WLAN myš chcete použít.

Poznámka: Vše, co potřebujete vědět o programovacích funkcích, najdete na straně 27

▪
Přepněte do režimu nabídky (stiskněte na přibližně 5 sekund)

▪
Přímý návrat ze všech úrovní nabídky do režimu lokomotiva / účast

▪
Přepněte do režimu nabídky

▪
Přímý návrat ze všech úrovní nabídky do režimu lokomotiva / účast

v režimu adresy knihovny nebo lokomotivy:

▪
Expresní programování životopisů 1–5 a 8 (nejprve musíte stisknout tlačítko MENU)

v měkkém režimu:

▪
rychlé vyvolání uložených voleb (horké klávesy pro účast)

▪
Zapněte WLAN myš

Funkční klávesy

v kombinaci s

Posun

Posun

Posun

Jídelní lístek

v kombinaci s

Posun

v kombinaci s

...

Funkční klávesy

Světlo / OK

1 1 0 0



podnikání - Řízení a řazení

Část 2 ▪ Provoz - jízda a přepínání

Přes mnoho možností WLAN myš snadné a intuitivní použití. Koncept, který společnost ROCO úspěšně 

představila s první, druhou a třetí generací Lokmäusen as WLAN myš pokračovalo se. V následujícím si 

ukážeme, jak pomocí praktických příkladů ovládat WLAN myš. Pokud během provozu dojde k problémům, 

najdete „Tipy, poznámky a rychlou nápovědu“ od strany 34.

2.1 Start

Po zapnutí WLAN myš o OK- Tlačítko, na displeji se zobrazí animovaný text „WLANMAUS“. Pak jde WLAN myš 

v jízdním režimu a ukazuje první lokomotivu.

2.1.1 První použití

Při prvním připojení k síti WLAN myš v knihovně je pouze jedna lokomotiva 

(adresa 3) (tovární nastavení: režim knihovny). Na displeji se zobrazí symbol 

lokomotivy, symbol klidového stavu " II "(Tj. Lokomotiva stojí) společně s šipkou 

doprava a nápisem" LOK 1 ". S lokomotivou můžete jet hned.

2.1.2 Již použitá WLAN myš

Mít wifi myš byl již v provozu, po zapnutí se v příslušném režimu vždy zobrazuje poslední ovládaná 

lokomotiva - adresa knihovny nebo lokomotivy.

Při listování klávesami se šipkami se zobrazuje aktuální nastavení jízdního režimu - tj. Směr jízdy, název 

lokomotivy nebo adresa lokomotivy, vybrané funkce.

2.2 Výběr lokomotivy

WLAN myš má dvě možnosti výběru lokomotivy:

přes továrně nastavený režim knihovny: viz následující kapitola 2.2.1, přes adresní režim, tj. 

přímo přes adresu lokomotivy: viz kapitola 2.2.2.

Přepínání mezi režimem adresy knihovny a lokomotivy

2.2.1 Režim knihovny

Knihovna lokomotiv je databáze, která umožňuje uložit 100 lokomotiv se jmény (10 číslic), adresou lokomotivy a 

požadovanými rychlostními kroky. Jeden v wifi myš Integrovaný program tickeru vám zobrazí všechny názvy 

nabídek, které mají více než 5 písmen jako běžící text.

Všechny položky se provádějí pouze v síti WLAN myš uložen, ale ne v dekodéru lokomotivy. Adresa lokomotivy 

dekodéru proto musí být vždy změněna pomocí „CV1“ (viz kapitola 2.7

„Expresní programování“ na straně 21). Změna v knihovně nestačí.

Zobrazit ( na obrázku vpravo z. B. ICE 2. série):

▪
Označení lokomotivy (zde „ICE-2“) a symbol lokomotivy,

▪
Směr jízdy (zde: lokomotiva stála nebo stojí, šipka 

označuje poslední směr jízdy,

▪
Světlo (zde: osvětlení lokomotivy je zapnuto),

▪
F1 a F4 (zde: aktivované funkce lokomotivy).

▪

▪

+
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podnikání - Řízení a řazení

Vyvolání dalších lokomotiv již obsažených v knihovně ( "Svitek")

/

The Třídění lokomotiv v knihovně probíhá v pořadí vstupu. Tuto objednávku můžete samozřejmě změnit:

Vyberte lokomotivu

Tyto kombinace kláves (současné stisknutí) pohybují lokomotivou v knihovně nahoru nebo dolů. Přeuspořádanou knihovnu 

můžete zkontrolovat pomocí kláves se šipkami.

2.2.2. Nová registrace lokomotivy ( tady z. B. dieselová lokomotiva třídy DR 120 „buben Taiga“):

Zobrazit vstup komentář

Den mit „NEU ?“ angezeigten freien Speicherplatz 

finden Sie, indem Sie mit Hilfe der Pfeiltasten durch 

die Bibliothek blättern.

+ oder +

/

Bestätigen Sie mit OK- Taste.

…
Nun wird der Lokname eingegeben. Dazu stehen 10 

Stellen zur Verfügung. In unserem Beispiel wird aus der 

Dieselloks „Taigatrommel“ die „TAIGATROMM“.

Die erste Stelle wird durch eine blinkende Einfügemarke 

angezeigt.

Die Eingabe erfolgt über die Funktionstasten "1"–"0": 

Drücken Sie so oft auf eine Taste, bis das gewünschte 

Zeichen erscheint. Der Cursor blinkt und verharrt einen 

Moment nach der Eingabe des richtigen Zeichens, 

bevor er auf die nächste Stelle springt.

Tlačítko „0“ je při jednom stisknutí „0“, při dvojím 

stisknutí se objeví mezera. Speciální znaky (viz 

strana 7) najdete opakovaným stisknutím tlačítka 

„1“ nebo „0“. Chyby zadávání můžete opravit tak, 

že se vrátíte o jedno nebo více míst zpět pomocí 

klávesy se šipkou vlevo.

1 1 2 2
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Zobrazit vstup komentář

Potvrďte pomocí OK- Knoflík.

+
Poté se WLAN změní myš na adresu lokomotivy. 

Zobrazí se doporučená hodnota, zde „3“.

Změňte výchozí hodnotu buď pomocí 

- klíč a šipka

nebo zadáním čísla přímo pomocí funkčních 

kláves.

Tato změna ovlivní pouze přiřazení názvu 

knihovny! Skutečnou adresu dekodéru musíte 

změnit pomocí CV1 (viz kapitola 2.7, strana 

21).

Pokud již byla adresa lokomotivy, kterou jste 

zadali, přidělena, zobrazí se s označením 

„LOKÁLNÍ ADRESA UŽ PŘIŘAZENA“. Vyberte 

jinou hodnotu.

Potvrďte pomocí OK- Knoflík.

/

nebo

...

Volba • Kroky rychlosti se provádějí pomocí kláves se 

šipkami. Máte na výběr ze 3 možností: 14, 28 nebo 

128 rychlostních stupňů. Továrně je nastaveno 128 

rychlostních stupňů. Pokud jste v nabídce 

„NASTAVENÍ“ vybrali jinou předvolbu, zobrazí se 

tato na displeji.

S nastavením 128 rychlostních stupňů je možné 

obzvláště citlivé ovládání vaší lokomotivy. Moderní 

dekodéry umožňují tuto jemnou kontrolu.

Pokud nechcete nic měnit, jednoduše stiskněte OK- Knoflík.

Když stisknete OK-

Tlačítko jste dokončili přidávání lokomotivy do 

knihovny. Stačí zkontrolovat, zda je adresa 

lokomotivy v knihovně shodná s adresou uloženou v 

dekodéru lokomotivy. Možná budete muset 

přeprogramovat adresu lokomotivy (viz kapitola 2.7, 

strana 21).

Lokomotivu lze nyní ovládat.

/
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podnikání - Řízení a řazení

2.2.3 Režim adresy lokomotivy

WLAN myš také vám nabízí možnost jednoduše ovládat vaše lokomotivy prostřednictvím 

adresy dekodéru. Na displeji se zobrazuje adresa lokomotivy, před kterou je písmeno „L“ 

- zde je adresa lokomotivy 36, symbol lokomotivy a vybrané funkce.

Můžete si vybrat jinou lokomotivu (adresu) dvěma různými způsoby:

▪
pomocí kláves se šipkami,

▪
přímo zadáním čísla pomocí funkčních kláves po stisknutí klávesy a

OK- Stiskněte současně klávesu („L“ nemusí být zadáno).

Kroky rychlosti můžete změnit buď v nabídce „LOCO“> „ÚPRAVA“ (viz část 3 „Nabídky“), nebo pomocí 

kombinace kláves MENU a tlačítka se šipkou. Přepnutí probíhá pomocí klávesy se šipkou, zpět do režimu 

adresy lokomotivy pomocí tlačítka STOP.

Programování nové adresy lokomotivy pomocí CV1 najdete v kapitole 2.7, strana 21.

2.3 Řízení a funkce

Pokud jste si vybrali lokomotivu z knihovny nebo přímo prostřednictvím adresy lokomotivy, je okamžitě připravena k 

provozu. Otáčením velkého ovladače rychlosti můžete určit směr jízdy a rychlost. Směr jízdy i klidový stav jsou 

zobrazeny na displeji nad názvem lokomotivy nebo adresou lokomotivy

▪
Když je lokomotiva v klidu (displej " II “) Zobrazí se také poslední směr jízdy. Díky tomu snadno zjistíte, že 

případně zapnuté osvětlení lokomotivy je na správné cestě,

tj. bílé světlo pro Zugspitze, červené světlo vzadu.

Zpět Zastavení Vpřed

Pokud je lokomotiva provozována jinou sítí WLAN myš/ multi MYŠ/ Lokmaus nebo smartphone / tablet / PC, bliká symbol 

lokomotivy.

▪
The Funkce lokomotivy, jako Pomocí funkčních kláves aktivujte např. Zvuky zvukové lokomotivy. Prvních 10 

funkcí můžete spustit přímo pomocí příslušných tlačítek.

U funkcí F11 - F20 musíte současně stisknout odpovídající funkční klávesu.

Na displeji se zobrazují aktivované funkce. Například na obrázcích výše funkce F1 a F4.

Aktivované funkce druhé úrovně - F11 - F20 - lze zkontrolovat stisknutím. Na následujícím 

obrázku jsou aktivovány F12 a F20. Šipka „“ je na místě desítek, takže je interpretována jako „1“ 

pro F11 - F19 a jako „2“ pro F20.

F21-F28: Krátké poklepání na tlačítko způsobí blikání symbolu „“.

Poté je stav F21-F28 indikován „1“ - „8“ a lze jej změnit. Toto zobrazení se ukončí dalším stisknutím 

tlačítka.

- knoflík

jsou to

- knoflík

pro

1 1 4. místo 4. místo
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V jeho provozním návodu najdete informace o funkcích, které má vaše lokomotiva k dispozici.

▪
Světlo lokomotivy přepínáte pomocí OK- Tlačítko zapnuto nebo vypnuto. Pro potvrzení, že světlo lokomotivy je zapnuto, se v pravém 

dolním rohu displeje rozsvítí hvězda.

A Ven

2.4 Funkce nouzového zastavení

Když se věci lepí: Pomocí tlačítka STOP můžete kdykoli a okamžitě zabránit velkým katastrofám. Abyste však nevypnuli 

celé rozložení, můžete také použít funkci „Selektivní zastavení lokomotivy“ k okamžitému zastavení lokomotivy vybrané a 

zobrazené na displeji.

Pro úsporu energie baterie nebo akumulátoru se zapne WLAN myš pokud není používán delší dobu (čas lze 

nastavit v nabídce 3.7, strana 32). Celý systém je odpojen od napájení (tovární nastavení), modrá LED na 

Z21 bliká.

Pokud používáte WLAN myš znovu zapnout ( OK- Tlačítko), objeví se naposledy použitá lokomotiva, bliká 

symbol „STOP“. Chcete-li pokračovat v jízdě, musíte stisknout tlačítko STOP. Modrá LED na Z21 přestane 

blikat.

Z21 nabízí další možnost nouzového zastavení. V případě nouze stiskněte tlačítko Stop; napájení 

systému je přerušeno. Opětovným stisknutím se systém znovu zapne.

2.4.1 Nouzové zastavení

Stisknutím tlačítka STOP se okamžitě přeruší napětí na trati, na displeji bliká symbol STOP a na Z21 bliká 

modrá LED. Systém je napájen opětovným stisknutím tlačítka STOP.

stop Řídit
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2.4.2 Selektivní zastavení lokomotivy

Selektivní zastávka lokomotivy zastaví pouze zastávku z WLAN myš řízená lokomotiva.

vstup Zobrazit komentář

Stiskněte současně tlačítko a tlačítko STOP. 

Lokomotiva okamžitě zastaví, symbol klidového 

stavu " II „(A poslední směr jízdy) se zobrazí.

Poznámka: U dodatečně připojeného Lokmaus 2 nebo R3 s 

osvětlením je tento typ nouzového zastavení aktivován prostě 

skrz l poslední směr

zobrazí se.

Zastavení lokomotivy se uvolní otočením regulátoru rychlosti a lokomotiva se opět rozjede.

2.5 Řízení bodu

S WLAN myš můžete ovládat až 2 048 digitálních výhybkových pohonů se skutečnými adresami výhybek, aniž 

byste museli používat lokomotivní adresu (jako např. u Lokmaus 2 / R3). K tomu můžete kdykoli během provozu 

přepnout do výhybkového režimu a zpět stisknutím „tlačítka lokomotivy / výhybky“. Volební účast naposledy volaná 

pak se vždy objeví.

Kromě přepínačů lze přepínat také další digitálně ovladatelné komponenty, jako např B. odpojení stop, 

signálů atd.

Řidičské operace nejsou v režimu účasti přerušeny! Na displeji se proto zobrazují také jízdní symboly. Poslední 

aktivní lokomotivu je možné ovládat pomocí regulátoru rychlosti a také spustit nouzové zastavení.

vstup Zobrazit komentář

Při prvním vyvolání ovladače výhybky se zobrazí 

výhybka 1. Zde, stejně jako u každé jiné výhybky, která 

je vyvolána poprvé, se vpravo nahoře objeví symbol 

úplné výhybky.

Poznámka: Jízdní symboly jsou symboly poslední 

ovládané lokomotivy, takže se mohou lišit od zde 

uvedeného příkladu.

Pomocí funkčních kláves zadejte adresu výhybky a přepněte pohon pomocí kláves se šipkami tak, aby trasa 

byla „rovně“ (šipka vlevo) nebo na „větvi“ (že jo

Klávesa šipky).

Rovný Větev

1 1 6. 6.
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Volební účast se přepne v okamžiku, kdy stisknete jednu z kláves se šipkami. Uloží se také nastavení 

volební účasti. Pro potvrzení jsou první volné číslice za „W“ nastaveny na „0“ (samozřejmě pouze pro 1-, 2- 

nebo 3místné adresy účastníků).

Indikace polohy výhybky na displeji neznamená žádnou zpětnou vazbu z pohonu výhybky. To, zda byl 

přepínač skutečně přepnut, lze zkontrolovat pouze na přepínači.

Pokud poloha výhybky v systému neodpovídá displeji, musí být spojovací zástrčka výhybky otočena o 

180 °.

Nyní můžete režim výhybky opustit stisknutím tlačítka lokomotiva / výhybka, nebo vyvolat a přepnout jinou 

adresu výhybky zadáním.

Chcete-li vyvolat jinou adresu účasti, vyberte odpovídající číslo pomocí číselných tlačítek. Kurzor bliká 

střídavě s posledním zadaným číslem, dokud nepřepnete účast pomocí kláves se šipkami nebo OK- Knoflík.

Příklad: Chcete řídit lokomotivu (aktuální směr jízdy vlevo) přes křižovatku bodu 24.

vstup Zobrazit komentář

Po stisknutí tlačítka lokomotiva / výhybka se WLAN 

změní myš z režimu jízdy (režim knihovny nebo 

adresy lokomotivy) do režimu výhybky.

Vždy se objeví poslední volaná účast, zde je účast 

„6“, pozice „rovně“.

Blikající kurzor signalizuje, že adresa výhybky je 

připravena k zadání. Zadejte adresu „24“ pomocí 

funkčních kláves „2“ a „4“.

Stisknutím klávesy se šipkou doprava přepnete 

účast. V závislosti na použitém stroji na bodování 

můžete uslyšet akustické potvrzení. Volná místa 

mezi „W“ a adresou „24“ jsou vyplněna „0“.

Poznámka: Dlouhé stisknutí tlačítka může 

poškodit nebo zničit starší bodové stroje, které 

nemají koncový spínač!

Opětovným stisknutím tlačítka lokomotiva / výhybka se vrátíte zpět do jízdního režimu (režim adresy knihovny nebo 

lokomotivy).

17

N
ě
m

e
c



podnikání - Řízení a řazení

Tři užitečné nástroje BEZDRÁTOVÝ PŘÍSTUP K INTERNETU myš pro režim účasti

Přepnout operaci

Stisknutím tlačítka můžete přepnout do měkkého režimu OK- Pomocí klávesy přepínáte mezi aktuální účastí a poslední 

odbočkou. Získáte tak rychlý přístup ke dvěma výhybkám, např. B. ležet jeden za druhým na příjezdové cestě.

Posouvání adresy

Stisknutím klávesy a jedné ze dvou kláves se šipkami současně procházíte WLAN myš

přes všechny adresy účasti.

Klávesové zkratky volební účasti

Pro rychlý přístup můžete jedné z funkčních kláves přiřadit 10 nejčastěji používaných výhybek jako funkci rychlé volby. 

Chcete-li to provést, postupujte jako v následujícím příkladu:

Výhybky 5 a 14 se budou v budoucnu přepínat pomocí funkčních kláves „1“ a „2“. Za tímto účelem nejprve 

vyvoláte účast 5 jako obvykle v režimu účast, poté stiskněte současně tlačítko MENU jako funkční tlačítko 

„1“ a potvrďte pomocí OK- Knoflík.

Poté vyvolejte spínač 14 a stiskněte tlačítko MENU současně s funkčním tlačítkem „2“ pro uložení. Zde 

je také potvrzení s OK- Tlačítko vyžadováno.

Nyní můžete tyto dvě výhybky vyvolat kdykoli v režimu výhybky pomocí klávesy a odpovídající funkční 

klávesy. Výhybku můžete přepnout podržením klávesy a současným stisknutím příslušné funkční 

klávesy.

Výhybky s čísly 1–10 jsou z výroby uloženy na stejnojmenných funkčních klávesách (výhybka 10 = 

funkční klávesa „0“). Toto úložiště můžete jednoduše přepsat.

▪

▪

▪

▪

1 1 8. 8.



2.6 Trasy
WLAN myš nabízí nejen možnost přepínání jednotlivých výhybek, ale také kombinování několika výhybek do 

jedné trasy a jejich přepínání společně jediným stisknutím tlačítka. Trasa, kterou vlak projede několika 

výhybkami, se nazývá trasa. Tímto způsobem může například nákladní vlak cestovat z vlečky na hlavní trať bez 

přerušení přes několik bodů přepnutých jediným příkazem.

S WLAN myš můžete definovat 10 tras, každá s maximálně 10 body. Není možné vložit jednu trasu do druhé, 

tzn. Že vytvořenou trasu nelze kombinovat s jinou.

Jízdní provoz není v režimu trasy přerušen! Na displeji se proto zobrazují také jízdní symboly. Poslední 

aktivní lokomotivu je možné ovládat pomocí regulátoru rychlosti a také spustit nouzové zastavení.

V zásadě neexistuje zpětná vazba o účasti a o tom, zda vlak již prošel trasu.

Nové vytvoření trasy

vstup Zobrazit komentář

zmáčkni

stačí poslední zvolená volební účast, zde např. B. 

Přepínač 24.

- knoflík. Ona on-

Stisknutím tlačítka

- Tlačítka k vám nyní přicházejí v 

režimu trasy.

Pokud ještě nebyla vytvořena žádná trasa, 

můžete vidět sousední obrázek.

Pro trasy, které již byly vytvořeny

Volné místo v paměti označené „NOVINKA?“ 

Pomocí kláves se šipkami.

Potvrďte pomocí OK- Knoflík.

- a

v

vidět

Nalézt

/

...
Nyní je zadán název trasy, zde například 

FNOSU pro „trasu sever-jih“. K tomu je k 

dispozici 10 pozic.

Vstup se provádí jako rozložení lokomotivy v 

knihovně.

Potvrďte pomocí OK- Knoflík.
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vstup Zobrazit komentář

Zadejte číslo první výhybky trasy, zde 

jako příklad výhybka č. 5, která je 

nastavena na křižovatku.

Po zadání „5“ bude blikat „5“, dokud v 

dalším kroku nezadáte trasu.

Pomocí kláves se šipkami nastavte směr 

trasy (rovně 

šipka vlevo, křižovatka

šipka vpravo). Zároveň počet účastníků 

přestane blikat a volná místa budou 

vyplněna „0“.

Poznámka: Pokud máte jen OK- knoflík

Pokud stisknete, aniž byste nastavili 

trasu, účast se neuloží.

Další účast můžete zadat po stisknutí klávesy a „kláves se šipkami“. 

Zadání se provádí jako ve dvou předchozích krocích.

...

/

/

Až vytvoříte všechny výhybky, stiskněte OK-

Knoflík. ona

pak se vraťte k původnímu obrázku.

Stisknutím tlačítka se dostanete do režimu lokomotivy 

- Zmáčkněte tlačítko.

Aktivace a deaktivace tras

1. Zapněte WLAN myš v režimu trasy (viz předchozí kapitola).

2. Pomocí kláves se šipkami můžete vyvolat různé trasy.

3. Stisknutím tlačítka OK- Tlačítko pro aktivaci trasy. Symbol výhybky na displeji krátce bliká, výhybky na 

trase jsou přepnuty. Aktivované trasy poznáte podle následujícího symbolu účasti:

.

Trasa zůstane aktivovaná, dokud není buď odstraněna, upravena, nebo dokud nebude individuálně přepnuta účast 

na trase.

Pokud se nezávisle na tom přepne výhybka uložená na trase, trasa se deaktivuje. Deaktivovanou trasu 

poznáte podle následujícího symbolu účasti:

. Trasa se však automaticky znovu aktivuje, když se přepínač přepne zpět do polohy uložené v trase.

Pokud je trasa přes OK- Tlačítko je aktivováno, přepnutá výhybka (výhybky) se přepne zpět do polohy 

uložené na trase.

4. S - Stisknutím tlačítka se vrátíte do lokomotivního režimu.

Vytvořením nového nebo vyvoláním režimu trasy WLAN myš přeskupeny. Nyní můžete přepínat stisknutím tlačítka

- Klíč již není z lokomotivy do režimu výhybky, ale volejte

místo toho přepněte do režimu trasy. Můžete to však vrátit zpět stisknutím - a v režimu trasy

- Stiskněte současně klávesu.
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podnikání - Řízení a řazení

2.7 Expresní programování lokomotiv a dekodérů

Nejdůležitější nastavení pro řízení - tzv. Konfigurační proměnné • CV - dekodéru lze vytvořit pomocí 

kombinace funkční klávesy MENU +.

Funkce CV Klíče

1 adresa

Poznámka: Změna hodnoty má přímý účinek na dekodér, ale ne na 

knihovnu lokomotiv. Adresa tam uložená musí mít stejnou hodnotu jako 

životopis.

Minimální rychlost

Zpoždění při spuštění

Brzdná doba

Maximální rychlost

Reset / reset všech dat dekodéru na tovární hodnoty (bezpodmínečně 

dodržujte pokyny dekodéru).

Expresní programování můžete provádět jak v režimu knihovny, tak v režimu adresy lokomotivy. Všechny 

změny v CV 1–5 mají vliv pouze na digitální provoz lokomotivy. V zásadě je možné zadat hodnoty mezi 1 a 

255 (adresa lokomotivy až 9 999, část 3 „Nabídky“ s ohledem na adresy nad 100!) Protože každý dekodér a 

každý CV vyžaduje konkrétní hodnoty, nezapomeňte porovnat odpovídající instrukce dekodéru.

Příklad: Jak naprogramovat adresu lokomotivy = CV1 na hodnotu 4:

vstup Zobrazit komentář

Současně stiskněte MENU a funkční klávesu „1“.

Nejprve se na displeji zobrazí zvolený CV 

(zobrazeno jako „C 1“) a poté se změní zobrazení 

zobrazené hodnoty (v režimu POM se nezobrazí 

žádná hodnota (část 3 „Nabídky“)).

Zobrazená hodnota CV se jednoduše přepíše 

stisknutím funkční klávesy. Bliká kurzor.

+

2

3

4. místo

5

8.

+

+

+

+

+ 8tuv

Potvrďte pomocí OK- Knoflík. Jakmile poslední displej 

zobrazí „C 1“, WLAN se vypne myš

zpět do jízdního režimu.

Poznámka: Pokud jste změnili CV1 lokomotivy, 

zkontrolujte, zda se adresa lokomotivy v knihovně 

lokomotiv stále shoduje.

21. den

N
ě
m

e
c



podnikání - Řízení a řazení

Jak ukazuje tento příklad, můžete také naprogramovat nové hodnoty pro CV 2, 3, 4 a 5. Musíte pouze 

stisknout tlačítko MENU současně s číslem funkčního tlačítka odpovídajícího životopisu a poté postupovat 

jako v předchozím příkladu.

Nastavíte-li v CV8 hodnotu „8“ (není nutné zadávat jinou hodnotu), obnoví se všechny CV dekodéru na 

tovární hodnoty. Je však nezbytné, abyste postupovali podle pokynů dodaných s dekodérem, protože tento 

postup není podporován všemi dekodéry.

Pokud nastanou problémy s programováním, může vám pomoci pohled na třetí část „Nabídky“ nebo 

kapitolu „Tipy, poznámky a rychlá pomoc“ v páté části.

2.8 Zkrat a přetížení

Pokud v systému dojde ke zkratu nebo přetížení, digitální systém Z21 to 

zobrazí dvakrát. Displej WLAN myš blikají dva symboly: blesk a symbol 

„STOP“. Červená LED na Z21 bliká. Současně je vypnuto napájení systému.

Je to zkrat? , z. B. vykolejeným vagónem nebo vlakem, rušení odstraňte.

Jedním stisknutím tlačítka STOP na WLAN myš nebo tlačítkem STOP na Z21 se systém znovu zapne se 

zpožděním přibližně jedné sekundy.

Pokud porucha není zkrat, může to být přetížení systému, např. B. Současný provoz příliš mnoha lokomotiv. 

Pokud k tomu dochází často, je napájení vašeho systému nedostatečné. Chcete-li to provést, připojte (další) 

posilovač. Za žádných okolností nesmíte k napájení použít běžný transformátor, protože by to mohlo zničit 

Z21.
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Nabídky

část 3 ▪ Nabídky

Funkce nabídky v W. WLLAVN myš

WLAN myš má tři hlavní nabídky, pomocí kterých můžete rozsáhle programovat a základní nastavení sítě WLAN myš 

může změnit. Tuto úroveň nabídky můžete dosáhnout dvěma kombinacemi kláves:

▪

Stiskněte pouze tlačítko MENU po dobu přibližně 5 sekund (délku lze nastavit v nabídce „NASTAVENÍ“), praktické při použití 

WLAN jednou rukou myš,

▪

Současné stisknutí klávesy a klávesy MENU.

Vždy se dostanete na poslední použitou nabídku. Při prvním použití sítě WLAN myš toto je nabídka „LOK“. Jeden v wifi myš 

Integrovaný program tickeru vám zobrazí všechny názvy nabídek, které mají více než 5 písmen jako běžící text.

Na ilustračních obrázcích těchto pokynů je název nabídky zobrazen ve zkrácené formě, celý název naleznete přímo pod 

obrázkem.

Výchozí bod:

Běžná práce. Jako obvykle

nebo

nebo

přibližně 5 sekund

nebo

LOK PROGRAM NASTAVENÍ JÍZDNÍ TRASY

Pomocí klávesy se šipkou pokračujte na úrovni nabídky. S OK- Tlačítko pro vyvolání příslušné podnabídky. Nabídky 

jsou očíslovány, čísla najdete ve spodní části displeje.

Pro jasnou identifikaci čtyř velkých hlavních nabídek mají každé vlastní piktogramy, které se objevují kromě 

slova „MENU“. Najdete je také v příslušných dílčích nabídkách:

▪
Nabídka 1 "LOK": symbol " ",

▪
Nabídka 2 „PROGRAMOVÁNÍ: nápis„ Prog “,

▪
Nabídka 3 "NASTAVENÍ": symbol " ".

▪
Nabídka 4 „CESTY“: symbol „ ".
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Nabídky

Pro opuštění úrovně nabídky máte dvě možnosti:

▪
Stiskněte tlačítko STOP. To může být nutné několikrát, v závislosti na tom, ve které dílčí nabídce se nacházíte. Každým 

stisknutím tlačítka STOP se vrátíte o jednu úroveň zpět.

▪
Stisknutím tlačítka MENU (s tlačítkem nebo bez) se dostanete ze všech úrovní sofort in den Lok- oder Weichen-Modus zurück. 

Sind Sie jedoch gerade bei einer Eingabe, hilft nur die STOP-Taste.

Grundsätzliche Hinweise zur Bedienung der Menü-Funktionen und zur Programmierung:

Bewegen Sie sich innerhalb der Menüebene (in der Übersicht auf den folgenden Seiten immer von oben nach unten), erreichen 

Sie die einzelnen Menüs durch Drücken einer der beiden Pfeiltasten.

Durch Drücken der OK- Taste rufen Sie immer einen Menüpunkt auf (in dieser Übersicht also immer seitwärts) und können dort 

Eintragungen bzw. Änderungen vornehmen.

Zeigt Ihnen das Display eines der drei Haupt-Menüs an, können Sie den gewünschten Menüpunkt auch ganz einfach durch 

Drücken der entsprechenden Nummer über die Funktionstasten aufrufen.

Durch Drücken der STOP-Taste kommen Sie immer eine Ebene zurück.

▪

▪

▪

▪

Pro vaši bezpečnost jako ochrana např. B. před nesprávným voláním nebo nesprávným zadáním: Zadání provedené v 

položce nabídky není potvrzeno stisknutím tlačítka STOP.

Během WLAN není možné ovládat lokomotivu myš je v režimu nabídky. Najednou lze číst a / nebo 

programovat pouze jednu lokomotivu.

Všechna menu WLAN myš najdete ve velkém přehledu na další stránce.
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Nabídky

Nabídka 1:

LOK

Nabídka 2:

PROGRAM

ZMĚNIT CV

UPRAVOVAT

DLOUHÁ ADRESA

SMĚR

VÝMĚNA

28 RYCHLOSTÍ

DRIVE ANALOG

NMRA-BIDI

RYCHLOST

STŮL

DLOUHÁ ADRESA

PRŮHLEDNÁ

VYHLEDÁVÁNÍ

ZMĚNIT CVBIT

životopis

POM

POSLAT REŽIM

DOSTÁVAT

ADRESA

KNIHOVNA
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Nabídky

JAS

KONTRAST

SVĚTOVÝ ČAS

Nabídka 3:

NASTAVENÍ

ZOBRAZIT

JAZYK

SCROLL RYCHLOST

ČAS KLÍČE MENU

RYCHLOST KROK

CITLIVOST

FUNKCE MOMENTU

RODIČOVSKÁ KONTROLA

SERVIS

PŘERUŠIT

NASTAVENÍ SYSTÉMU

MÍSTNÍ KNIHOVNA

JÍZDNÍ TRASY

VŠECHNO

KALIBROVAT

OBNOVIT DO ZÁKLADNÍHO NASTAVENÍ

NAPĚTÍ VYPNUTO

NOUZOVÝ

TLAČÍTKO STOP

VERZE MYŠI

(SOFTWARE)

VERZE WLAN

(RÁDIOVÝ MODUL)

JAZYKOVÁ VERZE

NAPETI BATERKY

SÍDLO

SSID

HESLO

Z21 IP ADRESA

NÁZEV ZAŘÍZENÍ

REŽIM IP

IP ADRESA

MASKA PODSÍTĚ

STD GATEWAY

MAC ADRESA

RSSI

ČAS PŘEPÍNÁNÍ

ČAS VYPNUTÍ

RAILCOM

TLAČÍTKO STOP

REŽIM ČTENÍ CV

KOLEKCE NAPĚTÍ

PROG NAPĚTÍ

DETEKCE KRÁTKÉHO OKRUHU

KRÁTKÉ MÍSTNÍ ADRESY

PŘEPÍNAČ ADRESY

SÍDLO

MÍSTNÍ ADRESA

CITLIVOST

RYCHLOST

REŽIM SKENOVÁNÍ

PWM VYSOKÁ FREKVENCE

SNOW THROWER

FUNKCE

SMARTRAIL
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Nabídky

Jídelní lístek:

Příjezdové cesty

UPRAVOVAT

PRŮHLEDNÁ

VYHLEDÁVÁNÍ

POSLAT

DOSTÁVAT

MĚKKÝ

JÍZDNÍ TRASY

PŘESTÁVKA
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Nabídky

1. Nabídka „LOK“

Veškeré údaje potřebné pro knihovnu lokomotiv a identifikaci lokomotivy jsou spravovány v nabídce 

„Lokomotiva“. Zde můžete také použít WiFi myš vždy nastaveno na provoz knihovny nebo adresy.

1.1 "NOVÝ"

V této položce nabídky můžete do knihovny přidat novou lokomotivu. Proces je podrobně popsán a ilustrován 

na straně 12.

1.2 "UPRAVOVAT"

Pomocí této položky nabídky můžete změnit data lokomotivy v knihovně.

By měl z. Pokud lze například změnit pouze adresu lokomotivy, ale označení a rychlostní stupně zůstanou nezměněny, můžete 

stisknout OK- Klíč k přeskočení těchto bodů nezpracovaných.

První obrázek vždy ukazuje poslední lokomotivu použitou v režimu knihovny. Pomocí kláves se šipkami vyberte lokomotivu, u 

které chcete něco změnit.

▪
Potvrďte pomocí OK- Knoflík.

Nyní máte možnost změnit název lokomotivy. Bod vložení bliká na poslední pozici. Pomocí levé „šipky“ 

smažte písmena / číslice a poté je zadejte znovu pomocí „funkčních kláves“. Pomocí klávesy se šipkou 

doprava můžete zadat text na aktuální pozici nebo nahradit stávající text.

▪
Potvrďte pomocí OK- Knoflík.

Adresa lokomotivy je opravena, jak je popsáno výše.

▪
Potvrďte pomocí OK- Knoflík.

Kroky rychlosti jsou znovu opraveny pomocí kláves se šipkami.

▪
Potvrďte pomocí OK- Knoflík. Vrátíte se zpět na úroveň „EDIT“.

Změna adresy lokomotivy v knihovně nemá žádný vliv na adresu uloženou v dekodéru lokomotivy. To 

lze změnit pouze pomocí „CV1“. Viz kapitola "Programování Express" na straně 19 nebo v nabídce 

"PROGRAMOVÁNÍ" položka nabídky 2.1 "ZMĚNA CV" na straně 27.

1.3 "PRŮHLEDNÁ"

Pomocí této položky nabídky můžete odstranit lokomotivu z knihovny.

První obrázek ukazuje poslední lokomotivu použitou v režimu knihovny. Pomocí „kláves se šipkami“ vyberte lokomotivu, která má být 

odstraněna.

▪
Potvrďte pomocí OK- Knoflík.

Na dalším obrázku je zaškrtávací políčko „ODSTRANIT?“

▪
Odstranění potvrďte znovu pomocí OK- Knoflík. Vrátíte se na počáteční úroveň „ODSTRANIT“, kterou 

poznáte podle spodní části displeje.

Lokomotiva byla odstraněna z knihovny a pokud stále běží, bude automaticky zastavena (selektivní nouzové zastavení). Dokud 

není odstraněná lokomotiva znovu přidána do knihovny, je ovládání možné pouze prostřednictvím režimu adresy lokomotivy.
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1.4 "VYHLEDÁVÁNÍ"

To by se mohlo stát důležitou funkcí vaší bezdrátové sítě myš vůle. Pomocí této položky nabídky můžete přiřadit adresu 

lokomotivy k příslušné lokomotivě v knihovně.

Jednoduše zadejte adresu lokomotivy pomocí funkčních kláves a WLAN myš hledá přidruženou lokomotivu 

z knihovny.

▪
Stisknutím tlačítka OK- Zadání potvrďte tlačítkem. WLAN myš přejde přímo zpět do režimu lokomotivy a zobrazí 

přiřazenou lokomotivu.

Vyhledá síť WLAN myš Pokud pro adresu lokomotivy není vhodný lokomotiva, na displeji se zobrazí „MÍSTNÍ ADRESA NENÍ 

PŘIŘAZENA“. Pomocí STOP nebo OK- Klíčem se vrátíte na počáteční úroveň „SEARCH“.

1.5 "POSLAT"

+

1.6 "DOSTÁVAT"

Tyto dvě položky nabídky potřebujete, pokud používáte lokomotivní knihovnu WLAN myš do jiné WLAN myš, multi MYŠ nebo 

několik WLAN myši chcete převést. Chcete-li to provést, nastavte vysílač

- BEZDRÁTOVÝ PŘÍSTUP K INTERNETU myš na „ODESLAT“, další nebo několik sítí WLAN myši obdržet". Myši příjemce jsou 

aktivovány jako první.

Stisknutím tlačítka OK- Tlačítko na vysílači WiFi myš zahájit přenos. Příjemce WiFi myš/ BEZDRÁTOVÝ PŘÍSTUP K 

INTERNETU myši je / jsou po dokončení přenosu v režimu knihovny SenderWLAN myš se nachází na výstupní úrovni 

„ODESLAT“.

1.7 „REŽIM“

Lokomotivu můžete ovládat z továrně nastaveného režimu knihovny nebo jednoduše pomocí adresy 

lokomotivy. Pomocí této položky nabídky můžete vybrat, které z nastavení preferujete.

Jednoduše vyberte příslušný režim pomocí jedné ze kláves se šipkami. Režimy se zobrazují jako posouvající se text.

▪
Potvrďte pomocí OK- Knoflík. Vrátíte se do výchozí úrovně „REŽIM“.
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2. Nabídka „PROGRAMOVÁNÍ“

Všechny hodnoty dekodéru (NMRA / DCC) jsou uloženy v takzvaných konfiguračních proměnných,

• Životopisy Pomocí nabídky „PROGRAMOVÁNÍ“ můžete tyto hodnoty přizpůsobit svým potřebám. Vezměte prosím také na 

vědomí vysvětlení k danému tématu • „Bity a bajty“ ve „Glosáři“.

Dekodéry, které ROCO již do lokomotiv zabudovalo, se obvykle dodávají s praktickým nastavením. Proto před 

každým programováním zkontrolujte, zda je to skutečně nutné. Přečtěte si prosím pokyny pro váš dekodér nebo 

lokomotivu.

Displej „C“ během načítání / programování znamená „CV“. Vzhledem k tomu, WLAN myš

ale může také zpracovávat 4místné adresy CV, na displeji bylo nutné vynechat „V“.

V režimu POM (viz položka nabídky 2.5) není možné číst data dekodéru. Proto se na displeji zobrazí buď 

„ŽÁDNÉ POTVRZENÍ“, nebo se nezobrazí žádná hodnota.

Pokud proces načítání trvá příliš dlouho, můžete jej kdykoli zastavit stisknutím tlačítka STOP nebo

OK- Tlačítko Storno. Pokud se na displeji zobrazí text „USER CANCEL“, máte dvě možnosti:

▪
Stisknutím tlačítka STOP zrušíte celý proces a vrátíte se na počáteční úroveň.

▪
Stisknutím tlačítka OK- Tlačítko, proces odečtu je přerušen a máte okamžitě možnost zadat hodnotu.

2.1 „ZMĚNA CV“

Zde si můžete přečíst životopisy (také si všimněte položky nabídky 2.5) a přiřadit nové hodnoty. Všechny DCC 

CV od 1 do 1024 jsou programovatelné.

První snímek na displeji ukazuje „C“ a blikající kurzor. Nyní můžete pomocí funkčních kláves zadat číslo 

požadovaného životopisu (1–1024).

▪
Potvrďte pomocí OK- Knoflík.

Zobrazená hodnota je aktuální skutečná hodnota životopisu. Pokud chcete pouze číst, opusťte položku nabídky tlačítkem 

STOP. Pokud se nezobrazí žádná hodnota, WLAN myš nastaven do režimu POM (viz položka nabídky 2.5) a lokomotiva je 

na programovací trati.

▪
Nyní zadejte požadovanou novou hodnotu CV (0–255, CV1 1–99, dlouhé adresy 100–9999, viz položka 

nabídky 2.2) a potvrďte pomocí OK- Knoflík. Než se vrátíte na úroveň „ZMĚNIT CV“, displej krátce skočí na 

„C ...“ s číslem odpovídajícího CV.

2.2 „DLOUHÁ ADRESA“

V CV1 lze uložit pouze adresy lokomotiv od 1 do 99. Prostřednictvím této položky nabídky musí být naprogramovány 

všechny adresy lokomotiv od 100. K tomu je však nutné nejprve povolit „dlouhé adresy“ v lokomotivním dekodéru 

pomocí CV29 (instrukce dekodéru a položka nabídky

2.3!).

Po vyvolání této položky nabídky se krátce zobrazí „CV17 / 18“. Displej poté přeskočí buď na možnost 

vstupu s blikající značkou pro vložení a „L“ vpředu, nebo na poslední uloženou dlouhou adresu, také s „L“ 

vpředu. Nyní můžete pomocí funkčních kláves zadat požadovanou adresu.

▪
Potvrďte pomocí OK- Knoflík. Na displeji se krátce zobrazí „CV17 / 18“, než se vrátíte na úroveň „LONG 

ADDRESS“.
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2.3 „CV29“

CV29 je jedním z nejsložitějších CV, ve kterém jsou uloženy základní informace o dekodéru, což zase 

ovlivňuje provoz lokomotivy. Zde můžete u jednotlivce zapnout nebo vypnout řadu funkcí • Bity životopisu 

jsou uloženy.

Tyto možnosti nastavení doporučujeme pouze uživatelům, kteří jsou obeznámeni s rozsáhlými možnostmi 

dekodéru. Před programováním zkontrolujte, zda dekodér vůbec podporuje metodu programování bit-by-bit. 

Pokyny přiložené k dekodéru poskytují informace o funkčnosti a možnostech nastavení CV29.

Aby bylo programování snazší, poskytl ROCO možnosti individuálního nastavení s příslušnými označeními.

▪
První snímek na displeji ukazuje „C 29“ a poté okamžitě přejde na první možnost nastavení „VÝMĚNNÝ 

SMĚR“ (bit 0). Chcete-li tento bit nastavit (aktivovat), stiskněte tlačítko lokomotiva / výhybka. Je-li bit 

nastaven, na displeji se zobrazí hvězdička „“.

▪
Pomocí kláves se šipkami vyberte další možnosti:

▪
„28 RYCHLOSTNÍ ÚROVNĚ“ (bit 1),

▪
"ANALOGOVÝ DISK" (bit 2),

▪
„NMRA-BIDI“ (bit 3),

▪
„TABULKA RYCHLOSTI“ (bit 4),

▪
„LONG ADDRESS“ (bit 5).

▪
Pokud jsou všechny bity, jak chcete, potvrďte pomocí OK- Knoflík. Krátce je vidět „C 29“, pak se vrátíte 

na úroveň „CV29“.

2.4 „ZMĚNIT CVBIT“

Tato položka nabídky je určena pro životopisy, které mají možnosti nastavení pro jednotlivé bity, např. B. CV49. Pokyny 

přiložené k dekodéru poskytují informace o funkčnosti a možnostech nastavení těchto životopisů.

▪
První snímek na displeji ukazuje „C“ a blikající kurzor. Nyní můžete pomocí funkčních kláves zadat číslo 

požadovaného životopisu.

▪
Potvrďte pomocí OK- Knoflík.

Nyní je zobrazen první nastavitelný bit „BIT 0“. Chcete-li tento bit nastavit (aktivovat), stiskněte tlačítko lokomotivy / 

výhybky. Když je bit nastaven, na displeji se zobrazí hvězdička „“.

▪
Pomocí kláves se šipkami vyberte další bity.

▪
Po dokončení všech bitů potvrďte pomocí OK- Knoflík. Vrátíte se zpět na úroveň „ZMĚNIT CVBIT“.

2.5 „REŽIM“

Tovární nastavení je WLAN myš nastaven na „programovací režim CV“. Pokud však chcete lokomotivy programovat, 

aniž byste museli používat samostatnou programovací stopu, nastavte WLAN myš do režimu POM („Programování 

na hlavní“ = programování na hlavní stopě). Lokomotivu můžete naprogramovat přímo na rozvržení, přičemž na 

rozdíl od normálního multiplikátoru MYŠ na WLAN myš CV1 = adresu lokomotivy lze nyní také naprogramovat. V 

takovém případě však musíte v režimu adresy lokomotivy vybrat příslušnou lokomotivu.

Pomocí jedné ze dvou kláves se šipkami vyberte požadovaný režim programování.

▪
Potvrďte pomocí OK- Knoflík. Vrátíte se do výchozí úrovně „REŽIM“.
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3. Nabídka „NASTAVENÍ“

Nejrozsáhlejší nabídka WLAN myš obsahuje všechna data nezbytná pro základní provoz WLAN myš praktické, 

užitečné nebo někdy nutné. I zde bychom chtěli zdůraznit, že WLAN myš již má továrna k dispozici všechna 

potřebná nastavení, takže tuto hlavní nabídku nemusíte používat zřídka nebo nikdy.

3.1 "ZOBRAZIT"

Zde najdete všechny možnosti nastavení, které mají vliv na displej.

3.1.1 Podpoložka „JAS“ reguluje intenzitu podsvícení displeje, což je užitečné zejména v tmavých 

místnostech. Pomocí kláves se šipkami vyberte požadovanou sílu.

Rozsah hodnot: 0 (vypnuto) - 15, Tovární nastavení: 8.

▪
Potvrďte zadání pomocí OK- Knoflík. Vrátíte se na výchozí úroveň „JAS“.

Druhá podpoložka „KONTRAST“ ovládá kontrast displeje. I zde se hodnota vybírá pomocí kláves 

se šipkami.

Rozsah hodnot: 0 (velmi slabý) -15 (velmi tmavý), Tovární nastavení: 12

▪
Potvrďte zadání pomocí OK- Knoflík. Vrátíte se zpět na úroveň „KONTRAST“.

„LIGHT TIME“ označuje dobu osvětlení displeje. V továrním nastavení je osvětlení z důvodu 

úspory energie po 20 sekundách vypnuto. Hodnota se zde znovu vybere pomocí kláves se 

šipkami.

Rozsah hodnot: 0 (osvětlení trvale vypnuto) –255 sekund - trvalé světlo (VŽDY ZAPNUTO)

Tovární nastavení: 20 sekund

▪
Potvrďte zadání pomocí OK- Knoflík. Vrátíte se na počáteční úroveň „LIGHT TIME“.

3.1.2

3.1.3

3.2 "SERVIS"

Individuální nastavení pro provoz WLAN myš lze provést zde.

3.2.1 V podmenu „JAZYK“ lze nastavit jiný národní jazyk.

Pomocí kláves se šipkami vyberte jazykovou verzi. Pokud tam není váš národní jazyk, podívejte se na domovskou 

stránku ROCO „www.roco.cc“, kde najdete možnost aktualizace.

▪
Potvrďte pomocí OK- Knoflík. Vrátíte se na výchozí úroveň „JAZYK“.

Rychlost posouvání u dlouhých textů lze nastavit v podnabídce „RYCHLOST PROCHÁZENÍ“. 

Požadovanou rychlost textu můžete nastavit v krocích pomocí kláves se šipkami.

Rozsah hodnot: 1 - 10 (nejvyšší rychlost posouvání textu), Tovární nastavení: 5

▪
Potvrďte pomocí OK- Knoflík. Vrátíte se na počáteční úroveň „SCROLL SPEED“.

„ČAS TLAČÍTKA MENU“ je čas, který musíte stisknout tlačítko MENU, abyste přepnuli z režimu jízdy do 

režimu nabídky WLAN myš dostat.

Požadovanou dobu trvání v sekundách můžete nastavit pomocí tlačítek se šipkami.

Rozsah hodnot: VYPNUTO, 1–10, Tovární nastavení: 5

3.2.2

3.2.3
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Pokud je nastaveno „OFF“, režim nabídky WLAN myš pouze současným stisknutím tlačítek 

a MENU je přístupné.

▪
Potvrďte pomocí OK- Knoflík. Vrátíte se do výchozí úrovně „ČAS TLAČÍTKA MENU“.

V podnabídce „ČAS KROKU RYCHLOSTI“ lze aktivovat zobrazení kroku rychlosti (změněné pomocí 

regulátoru rychlosti). Výsledkem je, že v režimu lokomotivy a v režimu výhybky se nastavený krok rychlosti 

zobrazí, když je regulátor rychlosti v činnosti, a zůstane viditelný po zvolenou dobu po uvolnění regulátoru 

rychlosti. Bez ohledu na nastavený čas způsobí každé přerušení aktuálního režimu, např. Při přepnutí do 

knihovny lokomotiv, okamžité zhasnutí displeje rychlostního stupně.

Požadovanou dobu trvání v sekundách můžete nastavit pomocí tlačítek se šipkami.

Rozsah hodnot: VYPNUTO, 1 - 60, Tovární nastavení: VEN

▪
Potvrďte pomocí OK- Knoflík. Vrátíte se na počáteční úroveň „RYCHLÝ KROK“.

V podnabídce „SNAP SENSITIVITY“ lze pro regulátor otáček aktivovat „funkci snímání“. 

Výsledkem je, že pokud regulátor otáček neodpovídá aktuálnímu rychlostnímu kroku, např. Při 

přepnutí do knihovny lokomotiv, když je regulátor otáček v provozu, jeho nastavení není okamžitě 

převzato a odesláno do lokomotivy jako povel jízdy. Místo toho musí regulátor rychlosti nejprve 

„zachytit“ aktuální úroveň rychlosti odpovídajícím rotačním pohybem, přičemž směr otáčení je 

indikován blikáním příslušné směrové šipky. Čím blíže regulátor rychlosti dosáhne aktuální úrovně 

rychlosti, tím rychleji šipka bliká, dokud není dosaženo shody. Jakmile se šipka znovu zobrazí 

normálně (bez blikání), lokomotiva sleduje změnu regulátoru rychlosti jako obvykle. "Citlivost 

úlovku",

Požadovanou úroveň citlivosti můžete nastavit pomocí tlačítek se šipkami.

Rozsah hodnot: OFF, 1-10 (nejvyšší citlivost), tovární nastavení: OFF

▪
Potvrďte pomocí OK- Knoflík. Vrátíte se zpět na úroveň „TRAP SENSITIVITY“.

U funkce „MOMENT FUNCTIONS“ se funkce lokomotivy (F1 - F28, např. Houkačka na zvukové 

lokomotivě nebo digitální spojka) zapnou stisknutím příslušné funkční klávesy po dobu alespoň 1 

sekundy, dokud držíte klávesu stisknutou . Pokud tlačítko stisknete jen krátce, zapne se požadovaná 

funkce normálně.

Pomocí kláves se šipkami vyberte požadovaný stav „ZAPNUTO“ nebo „VYPNUTO“.

Tovární nastavení: VEN

▪
Potvrďte pomocí OK- Knoflík. Vrátíte se na výchozí úroveň „FUNKCE MOMENTU“.

WLAN myš má vícestupňový nastavitelný "CHILD LOCK", který můžete aktivovat po vyvolání 

položky nabídky pomocí kláves se šipkami.

K zablokování oblasti je třeba zadat kód (4 číslice - žádná písmena). Kód je vyžadován při vstupu 

do omezené oblasti WLAN myš chcete zavolat.

Tovární nastavení: VEN

▪
„LOCK MENU“: Nelze vyvolat čtyři hlavní nabídky;

▪
„PROG / MENU LOCK“: Režim expresního programování je také uzamčen;

▪
„LIB / PROG / LOCK MENU“: Kromě dvou výše zmíněných bodů je zabráněno také 

jakýmkoli změnám v knihovně lokomotiv.

▪
Ke každému záznamu musí být přiložen OK- Tlačítko bude potvrzeno.

3.2.4

3.2.5

3.2.6

3.2.7
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3.3 "OBNOVIT DO ZÁKLADNÍHO NASTAVENÍ"

Jako obzvláště uživatelsky přívětivé digitální ovládání můžete použít WLAN myš Vraťte se zpět do továrního stavu 

nejen úplně, ale i po částech.

3.3.1 „ZRUŠIT“ je takřka nouzový východ z této položky nabídky.

3.3.2 Resetování „NASTAVENÍ SYSTÉMU“ vrátí všechny položky v nabídce „Nastavení“ zpět na tovární 

nastavení. Knihovna lokomotiv je zachována. Pokud byla provedena kalibrace (viz 3.3.6), musí být 

provedena znovu po resetu.

Chcete-li odstranit „LOKÁLNÍ KNIHOVNU“, vyberte tuto podpoložku. Pokud zvolíte 

„CESTOVÁNÍ“, budou všechny uložené trasy odstraněny.

Pomocí „VŠE“ nastavíte svoji WLAN myš úplně zpět do původního stavu. Všechny položky, které kdy byly 

provedeny, budou odstraněny.

tabulka zpět na položku nabídky „RESETOVAT“.

provedeno. Extrémní výkyvy teplot by však mohly vést k řízení. Postupujte takto:

3.3.3

3.3.4

3.3.5

Pro výše uvedené body potřebujete pouze OK- Zmáčkněte tlačítko. Pak přijdete automaticky

3.3.6 „CALIBRATE“ musíte nastavit WLAN myš normálně ne, bude tomu tak při dodání

regulátor otáček musí být znovu seřízen, například pokud je lokomotiva v nulové poloze

▪
První obrázek této podpoložky je „START?“. Potvrďte pomocí OK- Knoflík.

Na displeji se zobrazí „LEFT“.

▪
Otočte ovladač doleva až na doraz. Potvrďte stisknutím tlačítka „CENTRUM“ na 

displeji.

▪
Otočte regulátorem otáček do střední polohy (nulová poloha) a potvrďte stisknutím tlačítka 

„RIGHT“ na displeji.

▪
Otočte ovladač doprava až na doraz. Po potvrzení pomocí se vrátíte na výchozí 

úroveň „RESET“.

WLAN odpovídá myš Můžete je resetovat na tovární nastavení pomocí následující kombinace:

Současně stiskněte tlačítko a tlačítko MENU a krátce OK- Knoflík. Zobrazí se text „RESET ALL?“. Potvrďte 

pomocí OK- Tlačítko, WLAN myš bude resetováno a restartováno. Poukazujeme na to, že tím zcela odstraníte 

knihovnu lokomotiv.

OK- Knoflík.

OK- Knoflík.

OK- knoflík

Klávesová zkratka

3.4 „STOP TLAČÍTKO“

Pokud dojde k nejhoršímu, spustí se okamžité nouzové zastavení stisknutím tlačítka STOP během jízdy.

Zde nastavujete, zda je celý systém odpojen od napájení, když je stisknuto tlačítko STOP („VOLTAGE OFF“), nebo 

zda jsou okamžitě zastaveny pouze lokomotivy („EMERGENCY STOP“). Výběr se provádí pomocí kláves se šipkami 

a potvrzuje se pomocí OK- Knoflík.

Tovární nastavení: NAPĚTÍ VYPNUTO

Bez ohledu na tyto dvě možnosti nastavení můžete stále spustit „selektivní nouzové zastavení“, 

které ovlivní pouze vybranou lokomotivu. Viz strana 16.

Poznámka: V případě rádiového přerušení můžete stisknutím tlačítka STOP zastavit WLAN myš již nespouští 

STOP. To je možné pouze pomocí tlačítka STOP na vašem Z21.
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3.5 „INFO“

Položka nabídky, která vám poskytne komplexní informace o softwaru a napětí baterie vaší sítě WLAN myš

informovaný.

3.5.1 Pomocí „MOUSE VERSION“ můžete zjistit verzi softwaru vaší myši WLAN.

Přerušit: Pomocí STOP nebo OK- Knoflík. Vrátíte se zpět na úroveň „MOUSE 

VERSION“.

3.5.2 „VERZE WLAN“ zobrazuje verzi softwaru rádiového modulu.

Přerušit: Pomocí STOP nebo OK- Knoflík. Vrátíte se na výchozí úroveň „VERZE 

WLAN“.

3.5.3 Pomocí „JAZYKOVÉ VERZE“ můžete vyhledávat verze jazyků.

Přerušit: Pomocí STOP nebo OK- Knoflík. Vrátíte se na výchozí úroveň „JAZYKOVÁ 

VERZE“.

3.5.4 „NAPĚTÍ BATERIE“ zobrazuje aktuálně naměřené napětí baterie ve voltech (V).

Příklad displeje: „4,12 V“.

Přerušit: Pomocí STOP nebo OK- Knoflík. Vrátíte se zpět na úroveň „NAPĚTÍ 

BATERIE“.

3.5.5 Pomocí „OVLÁDACÍ JEDNOTKY“ můžete vyvolat informace o připojeném ovládacím panelu, pokud se 

jedná o produkt rodiny Z21 nebo smartRail.

Možnosti: „HARDWARE TYPE“, „VERSION“ nebo „STROM“.

Výběr: Pomocí kláves se šipkami potvrďte pomocí OK- Knoflík.

„TYP HARDWARE“: Ukazuje typ nainstalovaného hardwaru.

Příklad displeje: „Z21 LIGHT“. V případě z21start se jeho stav aktivace zobrazí také ve 

formě dodatku „LOCKED“ nebo „UNLOCKED“. „VERSION“: Zobrazí číslo verze firmwaru.

„POWER“: Ukazuje aktuální spotřebu energie v reálném čase.

Příklad displeje: „0,05 A“.

Přerušit: Pomocí STOP nebo OK- Knoflík. Vrátíte se na počáteční úroveň „SÍDLO“.

▪ Poznámka: Pokud není centrální jednotka rozpoznána nebo se jedná o produkt od jiného výrobce, zobrazí 

se při vyvolání této podnabídky rolovací text „NEZNÁMÝ“.

3.6 „BEZDRÁTOVÝ PŘÍSTUP K INTERNETU“

„SSID“ Výběr nebo zadání SSID routeru, se kterým je WLAN myš by se měl připojit. „SEARCH“: 

Zobrazuje až 8 nejsilnějších sítí v okolí WLAN myš v. Požadovaná síť je vybrána pomocí OK- Knoflík.

„ENTER“: Pokud se požadovaná síť nezobrazí v nabídce „SEARCH“, můžete ji zde zadat ručně. 

Zobrazí se také aktuálně používaný identifikátor SSID (viz vysvětlení pro zadávání znaků na straně 

7).

„HESLO“: Zde lze zadat heslo. Věnujte pozornost velkým / malým písmenům, zvláštním znakům a 

mezerám! Po potvrzení pomocí OK- Tlačítko bude

zadané heslo se uloží do sítě WLANmaus. Heslo se již v nabídce nezobrazuje (viz vysvětlení pro 

zadávání znaků na straně 7).

„Z21-IP-ADDRESS“: Zde můžete zadat IP adresu Z21, což znamená „Kam posílá myš své 

příkazy?“ Výchozí nastavení WLAN myš odpovídá přednastavení vašeho Z21: „192.168.0.111“. 

Pouze v případě, že nastavíte IP svého Z21 ručně

3.6.1

3.6.2

3.6.3
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změnili, potřebujete také Z21-IP ve WLAN myš upravit. Proklikejte se čtyřmi číslicemi IP pomocí OK- Klávesa, 

změňte hodnoty pomocí kláves se šipkami nebo numerických kláves, zrušte klávesou STOP.

3.6.4 „NÁZEV ZAŘÍZENÍ“: Zde můžete nastavit WLAN myš přiřadit název sítě. Na Na-

Aby se zabránilo identitě v síti, automaticky se přidá posledních šest číslic adresy MAC sítě WLAN myš 

přidané. Příklad: „WLANmaus_A1B2C3“ (šestnáctkově).

3.6.5 „REŽIM IP“: Možnosti: „DYNAMICKÝ (přednastavený) nebo„ STATICKÝ “. Výběr: Pomocí kláves se šipkami 

potvrďte pomocí OK- Stisknutím tlačítka STOP akci zrušíte.

„DYNAMICKÉ“: Informace o síti (IP ADRESA, MASKA PODSÍTĚ a STD GATE

WAY) jsou automaticky získány z routeru WLAN. Související informace 

lze zobrazit v nabídkách 3.6.6-3.6.8.

Informace o síti (IP ADRESA, MASKA PODSÍTĚ a STD-GATE WAY) je nutné 

zadat ručně. POZOR: Vyžadují se pokročilé znalosti sítě! Zadávání se provádí v 

nabídkách 3.6.6-3.6.8.

Displej (je-li IP-MODE = DYNAMICKÝ) nebo vstup (je-li IP-MODE

"STATICKÝ":

3.6.6 "IP ADRESA":

= STATIC) IP adresy. Proklikejte se čtyřmi číslicemi IP pomocí OK- Tlačítko, změňte

Hodnoty pomocí kláves se šipkami nebo pomocí číselných kláves zrušte klávesou STOP.

„MASKA PODSÍTĚ“: Zobrazení (je-li IP REŽIM = DYNAMICKÝ) nebo vstup (je-li IP REŽIM = STATICKÝ) 

masky podsítě. Proklikejte se čtyřmi místy pomocí OK- Tlačítko, změna

hodnoty pomocí kláves se šipkami nebo pomocí číselných kláves, zrušení pomocí tlačítka STOP je možné.

„STD-GATEWAY“: Zobrazení (je-li IP-MODE = DYNAMICKÝ) nebo vstup (je-li IP-MODE = STATICKÝ) 

standardní brány. Proklikejte se čtyřmi číslicemi IP pomocí OK- Klíč, změna

Hodnoty lze měnit pomocí kláves se šipkami nebo číselných kláves, přerušit pomocí tlačítka STOP.

„MAC ADDRESS“: Informační displej: Zobrazuje MAC adresu vaší WLAN myš v. Proklikejte reklamu pomocí OK- Knoflík.

3.6.7

3.6.8

3.6.9

3.6.10 „RSSI“: Informační displej: Zobrazuje sílu signálu WLAN v dBm (decibel milliwatt).

3.7 „ČAS PŘEPÍNÁNÍ“

Vzhledem k tomu, že výhybkové pohony od různých výrobců často vyžadují různé doby aktivace, můžete 

zde určit spínací čas pro vaše výhybkové pohony.

Požadovanou dobu trvání v milisekundách můžete nastavit pomocí tlačítek se šipkami.

Rozsah hodnot: 100 - 1000, Tovární nastavení: 200

▪
Potvrďte pomocí OK- Knoflík. Vrátíte se na výchozí úroveň „PŘEPNUTÍ ČAS PŘEPÍNÁNÍ“.

3.8 „ČAS VYPNUTÍ“

Na energii baterie WLAN myš Pokud se nepoužívá, po uplynutí nastaveného času se vypne.

Rozsah hodnot: 1–255 minut, Tovární nastavení: 10 minut)

▪
Pomocí kláves se šipkami vyberte a potvrďte pomocí OK- Knoflík. přicházejí

zpět na „ČAS VYPNUTÍ“.

3 3 6. 6.



Nabídky

3.9 "SÍDLO SPOLEČNOSTI"

V závislosti na připojené centrální jednotce se zde generuje dynamické menu pro různá nastavení centrální 

jednotky. V tomto případě „dynamický“ znamená, že v závislosti na určeném středu nejsou pro nedostupná 

nastavení generována žádná odpovídající podnabídky.

▪ Poznámka: Pokud není centrální jednotka rozpoznána nebo se jedná o produkt od jiného výrobce, zobrazí se po 

vyvolání této podnabídky rolovací text „NEZNÁMÝ“.

3.9.1 „RAILCOM“: Pomocí této možnosti můžete určit, zda mají být všechny specifické funkce RailCom (automatické 

generování mezery RailCom po každém příkazu DCC a vyhodnocení zpětné vazby RailCom) aktivní nebo 

neaktivní.

Možnosti: „ON“ nebo „OFF“.

Výběr: Pomocí kláves se šipkami.

▪
Potvrďte pomocí OK- Knoflík. Vrátíte se na výchozí úroveň „RAILCOM“.

„TLAČÍTKO STOP“: Tato možnost umožňuje nastavit chování tlačítka STOP na centrální jednotce.

Možnosti: „NAPĚTÍ VYPNUTO“ nebo „NOUZOVÉ ZASTAVENÍ“.

Výběr: Pomocí kláves se šipkami.

„VOLTAGE OFF“: Napětí trati je vypnuto.

„NOUZOVÉ ZASTAVENÍ“: Je-li udržováno napětí na trati, je všem lokomotivám zaslán příkaz k nouzovému zastavení.

▪
Potvrďte pomocí OK- Knoflík. Vrátíte se na výchozí úroveň „TLAČÍTKO STOP“.

▪ Poznámka: Pokud je připojená centrální jednotka smartRail, tato položka nabídky se nezobrazí.

„REŽIM ČTENÍ CV“: Pomocí této možnosti můžete nastavit způsob čtení životopisů z dekodéru. 

Zde je třeba poznamenat, že při čtení jednotlivých bitů je zapotřebí pouze několik přístupů, zatímco 

při čtení celých bytů je často potřeba mnoho přístupů, dokud není nalezena správná hodnota, což v 

nejhorším případě vyžaduje 256 pokusů, a proto může trvat velmi dlouho.

Možnosti: „NEČTĚTE“, „BIT BY BIT“, „BYTE BY BYTE“ nebo „BY BIT AND BYTE“.

Výběr: Pomocí kláves se šipkami.

„NEČTĚTE“: Neexistují žádné údaje. „BITWISE“: Jednotlivé bity jsou 

čteny z dekodéru. „BYTE BY BYTE“: Z dekodéru jsou čteny celé bajty.

"BIT AND BYTE": Provede se první pokus o načtení dekodéru bit po bitu, a pokud se to nepodaří, 

načte se po bajtech.

▪
Potvrďte pomocí OK- Knoflík. Vrátíte se zpět na úroveň „REŽIM ČTENÍ CV“.

„TRACK VOLTAGE“: Zde můžete nastavit napětí stopy pro hlavní stopu. Ujistěte se, že napětí 

výstupní stopy není vyšší než napětí použité

Napájení může být.

Rozsah hodnot: 12,0 - 24,0 V, rozlišení: 0,5 V.

Příklad displeje: „18,5 V“.

▪
Potvrďte pomocí OK- Knoflík. Vrátíte se zpět na úroveň „TRACK VOLTAGE“.

▪ Poznámka: Pokud je připojená centrální jednotka z21, z21start nebo smartRail, tato položka 

nabídky se nezobrazí.

3.9.2

3.9.3

3.9.4
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3.9.5 „PROG VOLTAGE“: Zde můžete nastavit programovací napětí pro programovací stopu. Pamatujte, 

že výstup programovacího napětí nemůže být vyšší než napětí použité napájecí jednotky.

Rozsah hodnot: 12,0 - 24,0 V, rozlišení: 0,5 V.

Příklad displeje: „16,5 V“.

▪
Potvrďte tlačítkem OK. Vrátíte se zpět na úroveň „PROG VOLTAGE“.

▪ Poznámka: Pokud je připojená centrální jednotka z21, z21start nebo smartRail, tato položka 

nabídky se nezobrazí.

3.9.6 „DETEKCE KRÁTKÉHO OKRUHU“: Tuto možnost můžete použít k nastavení rychlosti, při které by v případě 

zkratu měla reagovat detekce zkratu vašeho řídicího centra na připojení hlavní trati.

Možnosti: „NORMAL“ nebo „FAST“.

Výběr: Pomocí kláves se šipkami.

„NORMAL“: Detekce zkratu je nastavena na minimální hodnotu 20. „FAST“: Detekce 

zkratu je nastavena na maximální hodnotu 255.

▪
Potvrďte tlačítkem OK. Vrátíte se zpět na počáteční úroveň „ZKRATKA OKRUHU“.

3.9.7 „KRÁTKÉ MÍSTNÍ ADRESY Z“: Tato možnost umožňuje určit rozsah adres, ve kterém se generují 

„krátké adresy“ pro lokomotivy DCC na výjezdu z trati.

Možnosti: „1–99“ nebo „1–127“.

Výběr: Pomocí kláves se šipkami.

„1–99“: U lokomotiv s adresami od 1 do 99 se generují pakety DCC s krátkými adresami, od adresy 100 

se pakety DCC generují s dlouhými adresami.

„1–127“: U lokomotiv s adresami od 1 do 127 se generují pakety DCC s krátkými adresami, od adresy 128 

se pakety DCC generují s dlouhými adresami.

▪
Potvrďte tlačítkem OK. Vrátíte se zpět na počáteční úroveň „KRÁTKÉ MÍSTNÍ ADRESY Z“.

▪ Poznámka: Pokud je připojená centrální jednotka smartRail, tato položka nabídky se nezobrazí.

3.9.8 „ADRESA SPÍNAČE“: Pomocí této možnosti lze eliminovat nekompatibility týkající se číslování adres 

spínačů a signálů. Roco začíná číslováním výhybek a adres signálů z modulu 0 (po 4 výhybkách), 

ostatní výrobci panelů začínají pouze od modulu 1.

Možnosti: „ROCO“ nebo „RCN - 213“.

Výběr: Pomocí kláves se šipkami.

„ROCO“: Adresování výhybek DCC v souladu s Roco (adresování RCN-213 - 4). „RCN-213“: 

Adresování výhybek DCC odpovídá RCN-213 (Roco adresování + 4).

▪
Potvrďte tlačítkem OK. Vrátíte se na počáteční úroveň „PŘEPÍNAČ ADRESY“.

▪ Poznámka: Pokud je připojená centrální jednotka smartRail, tato položka nabídky se nezobrazí.
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3.10 „SMARTRAIL“

Po připojení k zařízení smartRail se vygeneruje tato další podnabídka pro různá nastavení zařízení 

smartRail.

▪ Poznámka: Pokud smartRail není rozpoznán nebo pokud se jedná o produkt od jiného 

výrobce, tato podnabídka se nezobrazí.

3.10.1 „MÍSTNÍ ADRESA“: Zde můžete přiřadit konkrétní adresu lokomotivy dotykovému uživatelskému rozhraní (možné pouze 

ve stavu smartRail „GO“).

Rozsah hodnot: 1 - 9999

▪
Potvrďte tlačítkem OK. Vrátíte se na výchozí úroveň „MÍSTNÍ ADRESA“.

3.10.2 „CITLIVOST“: Tato položka nabídky umožňuje nastavit citlivost dotykových tlačítek a posuvníku.

Možnosti: „TOUCH“ nebo „SLIDER“.

Rozsah hodnot „TOUCH“: 0 - 100%

Rozsah hodnot „SLIDER“: 0 - 100%

▪
Potvrďte tlačítkem OK. Vrátíte se zpět na úroveň „CITLIVOST“.

3.10.3 „RYCHLOST“: Pomocí této položky nabídky můžete upravit minimální a maximální rychlost běžeckého 

trenažéru podle svého modelu.

Možnosti: „MINIMUM“ nebo „MAXIMUM“.

Rozsah hodnot „MINIMUM“: 1 - (tovární nastavení maximum + MAXIMUM - 1)%

Rozsah hodnot „MAXIMUM“: (tovární nastavení minimální + MINIMÁLNÍ + 1) - 100%

▪
Potvrďte tlačítkem OK. Vrátíte se na počáteční úroveň „RYCHLOST“.

3.10.4 „REŽIM SKENOVÁNÍ“: Od firmwaru smartRail V1.14 lze režim skenování lokomotivy přizpůsobit vašim individuálním 

potřebám, což znamená, že proces skenování je obvykle o něco rychlejší.

Možnosti: „2 + 3 - LEADER <AUTO>“, „POUZE 3 - LEADER“, „POUZE 2 - LEADER <AUTO>“, „DCC 2 - 

LEADER“ nebo „PWM 2 - LEADER“.

Výběr: Pomocí kláves se šipkami.

„2 + 3 - LEITER <AUTO>“: SmartRail se pokouší automaticky rozpoznat digitální 2kolejné lokomotivy (DCC), digitální 

3kolejné lokomotivy (MM II a DCC) i analogové 2kolejné lokomotivy (PWM).

„POUZE 3 VEDENÍ“: Proces skenování dvoukolejných lokomotiv se neprovádí.

„ONLY 2-WIRE <AUTO>“: Proces skenování digitálních 3vodičových lokomotiv se neprovádí. SmartRail se 

snaží automaticky rozpoznat, zda se jedná o digitální nebo analogovou 2kolejnou lokomotivu.

„DCC 2-LEITER“: Proces skenování digitálních tříkolejných lokomotiv a analogových dvoukolejných lokomotiv se neprovádí.

„PWM 2-LEITER“: Po změření délky lokomotivy se okamžitě přepne režim pro analogové 2kolejné 

lokomotivy.

▪
Potvrďte tlačítkem OK. Vrátíte se do výchozí úrovně „REŽIM SKENOVÁNÍ“.

3.10.5 „PWM - VYSOKÁ FREKVENCE“: Analogové lokomotivy jsou řízeny na smartRail pomocí nízkofrekvenční pulzní šířkové 

modulace (PWM), které jsou zabudovány do analogových lokomotiv
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Potlačení kondenzátorů je naprosto nezbytné. V závislosti na modelu a výrobci jsou tyto kondenzátory 

dimenzovány odlišně a při vysokých frekvencích mohou vést ke zbytečně vysoké spotřebě energie a 

nadměrnému zahřívání. Nízkofrekvenční PWM však není vhodný pro bezjádrové motory (např. Od 

Faulhaber, Maxon, ...). Tato možnost vám dává možnost přejít na vysokofrekvenční modulaci šířky 

pulzu, abyste mohli na smartRail provozovat také své vysoce kvalitní modely vybavené motory s 

armaturou.

Možnosti: „ON“ nebo „OFF“.

Výběr: Pomocí kláves se šipkami.

▪
Potvrďte tlačítkem OK. Vrátíte se na počáteční úroveň „PWM-HIGH FREQUENCY“.

3.10.6 „FUNKCE ODHALOVÁNÍ SNĚHU“: Ve firmwaru smartRail V1.15 je k dispozici tato možnost, pomocí které 

můžete aktivovat speciální ošetření dotykových funkčních kláves F0 a F4, které se používá, když je 

rozpoznána sněhová fréza Beilhack od Roco:

Krátkým stisknutím F0 se normální světlomet aktivuje jako obvykle. Stisknutím a podržením klávesy 

F0 zapnete osvětlení schodiště přibližně po dvou sekundách. Po dalších dvou sekundách se aktivují 

zadní červená výstražná světla. Otočte konstrukci pomocí F4. To je možné pouze s krokem rychlosti 

0. Běžecký trenažér zůstává během procesu otáčení zabrzděn, aby se zabránilo nekontrolovanému 

pohybu v důsledku změny geometrie sledovaného modelu.

Možnosti: „ON“ nebo „OFF“.

Výběr: Pomocí kláves se šipkami.

▪
Potvrďte tlačítkem OK. Vrátíte se zpět do výchozí úrovně „FUNKCE SNOW THROWING“.
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4. Nabídka „TRASY“

WLAN spravuje v nabídce „CESTOVÁNÍ“ myš všechna data potřebná pro knihovnu tras a přepínání příslušných 

bodů.

4.1 „NOVINKA“: V této položce nabídky můžete do knihovny přidat novou trasu.

4.2 „EDIT“: Pomocí této položky nabídky můžete změnit nebo přidat k datům trasy v knihovně.

První obrázek ukazuje naposledy použitou trasu v režimu trasy. Pomocí „kláves se šipkami“ vyberte trasu, na 

které chcete něco změnit.

▪
Potvrďte pomocí OK- Knoflík.

Nyní máte možnost změnit název trasy. Bod vložení bliká na poslední pozici. Pomocí levé „šipky“ smažte 

písmena / číslice a poté je zadejte znovu pomocí „funkčních kláves“.

▪
Potvrďte pomocí OK- Knoflík.

Nyní přicházíte k prvnímu účastníku uloženému na trase.

▪
Pokud chcete změnit pouze polohu výhybky, stiskněte požadované „tlačítko se šipkou“.

▪
Chcete-li vymazat účast, stiskněte klávesu a „STOP“.

▪
Pokud má být účast ponechána beze změny, přeskočte ji stisknutím - a pravé „šipkové klávesy“.

Další volební účast můžete dosáhnout pomocí kombinace kláves a šipky doprava.

▪
Pokud jste procházeli a / nebo změnili všechny výhybky na trase, můžete vytvořit jednu nebo více 

výhybek.

▪
Pokud si nechcete vytvořit novou účast a zadali jste všechny změny, potvrďte pomocí OK- Knoflík. Vrátíte 

se zpět na úroveň „EDIT“.

4.3 „ODSTRANIT“: Pomocí této položky nabídky můžete odebrat trasy z knihovny.

První obrázek ukazuje naposledy použitou trasu v režimu trasy. Pomocí „kláves se šipkami“ vyberte trasu, kterou 

chcete odebrat.

▪
Potvrďte pomocí OK- Knoflík.

Na dalším obrázku je zaškrtávací políčko „ODSTRANIT?“

▪
Odstranění potvrďte znovu pomocí OK- Knoflík. Vrátíte se na počáteční úroveň „ODSTRANIT“, kterou 

poznáte podle spodní části displeje.

Příjezdová cesta je odebrána z knihovny.
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4.4 „SEARCH“: V této položce nabídky najdete adresu výhybek v knihovně tras.

Jednoduše zadejte adresu výhybky pomocí „funkčních kláves“ a potvrďte pomocí OK-

Tlačítko a wifi myš vyhledá z knihovny všechny trasy, na kterých se tato adresa vyskytuje.

▪
Pomocí „kláves se šipkami“ můžete procházet nalezené trasy.

▪
Stisknutím tlačítka OK- Zadání potvrďte tlačítkem. WLAN myš přejde do režimu úprav trasy a přeskočí 

přímo na pozici hledané adresy výhybky.

Vyhledá síť WLAN myš Pokud pro zadanou adresu výhybky, na které se tato adresa vyskytuje, neexistuje žádná trasa, 

na displeji se zobrazí „Adresa výhybky nepřiřazena“.

4.5 „SEND“: (od Z21 Maitenance Tool V1.12 s firmwarem Z21 verze 1.30)

4.6 „RECEIVE“: (od Z21 Maitenance Tool V1.12 s firmwarem Z21 verze 1.30)

Tyto dvě položky nabídky potřebujete, pokud používáte lokomotivní knihovnu WLAN myš do jiné WLAN myš, MULTIMAUS 

nebo více WLAN myš- Chcete přenést zařízení. Chcete-li to provést, nastavte vysílač WLAN myš na „ODESLAT“, 

další nebo několik sítí WLAN myš obdržet". Nejprve musí být aktivována přijímací zařízení.

Stisknutím tlačítka OK- Tlačítko na vysílači WiFi myš zahájit přenos. Příjemce WiFi myš je po dokončení 

přenosu v režimu knihovny, vysílač WLAN myš

se nachází na výstupní úrovni „ODESLAT“.

4.7 „MODE“: Zde můžete použít WLAN myš nastavte buď na režim „CESTOVÁNÍ“ nebo „JEDEN 

BOD“ (každý potvrďte pomocí OK- Tlačítko), tj. Pokud stisknete "" vstoupíte do vybraného režimu.

4.8 „PAUSE TIME“: Protože při přepínání tras s více než 5 výhybkami mohou za určitých okolností 

dojít k překážkám v zásobování tratí, např. Při použití pomalých pohonů výhybek RocoLine, můžete zde 

určit dobu pauzy mezi přepínáním výhybek na trase.

Požadovanou dobu trvání v milisekundách můžete nastavit pomocí tlačítek se šipkami.

Rozsah hodnot: 100 - 1000, tovární nastavení: 100

▪
Potvrďte tlačítkem OK. Vrátíte se na výchozí úroveň „PAUSE TIME“.
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Část 4 ▪ příloha

4.1 Aktualizace W. WLLAVN myš

Ke konfiguraci sítě WLAN můžete použít počítačový nástroj „Z21 Maintenance“ a váš router myš Aktualizace. Nástroj pro PC si 

můžete stáhnout z naší domovské stránky na adrese www.z21.eu.

4.2 Glosář

• Bity a bajty

Výrazy „bity“ a „bajty“, které se také objevují v digitálních modelových železnicích, pocházejí z počátků výpočetní 

techniky. Čísla, která známe, desetinná čísla, nemají na tomto světě místo. Byl tedy vyvinut nový číselný 

systém, binární systém. Jsou zde pouze dvě čísla, „0“ a „1“. Pohodlně tato dvě čísla také označují spínací stavy. 

„1“ znamená „zapnuto“ nebo „aktivováno“, „0“ znamená „nezapnuto“ nebo „neaktivováno“.

„0“ a „1“ tvoří „bit“, 8 bitů je následně kombinováno do „bajtu“. Bity kombinované v bajtu se počítají od 0 (Bit0) do 

7 (Bit7). Každá bitová pozice je přiřazena určitá hodnota:

bit

Hodnota

Pokud nyní sečtete hodnoty dohromady, získáte maximální hodnotu 255 na bajt (každý aktivovaný bit, tj. „1“), 

přičemž jsme zpět v desítkové soustavě. Minimální hodnota je „0“, všechny bity jsou nastaveny na „0“.

ROCO má ve WLAN myš programování jednotlivých bitů je výrazně zjednodušeno. Pokud to dekodér podporuje, 

nemusíte již počítat určité hodnoty, ale jednoduše se v nabídce „PROGRAMOVÁNÍ“ pouhým stisknutím tlačítka 

rozhodnete, zda je bit nastaven nebo ne.

Chcete-li získat komplexní informace o tomto tématu, doporučujeme k němu publikovanou četnou literaturu.

• Životopisy

Všechny hodnoty, které ovlivňují chování lokomotivního dekodéru - a tedy v konečném důsledku chování lokomotivy - 

jsou uloženy v takzvaných CV. CV je zkratka pro Configuration Variables, kterou lze přeložit jako „konfigurační hodnoty“. 

Vzhledem k tomu, WLAN myš a Z21 je kompatibilní se standardem NMRA / DCC, lze číst a zapisovat životopisy od 1 do 

1023.

CV mohou mít rozsah hodnot od „0“ do „255“. Tím je jasné, že přeprogramování vyžaduje zkušenosti, protože 

nesprávně nastavené CV mohou narušit chování dekodéru.

• dekodér

Pro příjem digitálních řídicích signálů z WLAN myš a aby „konvenční“ technologie lokomotivy byla pro Z21 srozumitelná, 

je zapotřebí „překladač“ - dekodér. Nenahrazuje žádnou z komponent nalezených v analogových stejnosměrných 

lokomotivách, je nezbytným doplňkem a musí si také najít místo v krytu lokomotivy. U střídavých lokomotiv je naproti 

tomu spínací modul nebo relé nahrazen dekodérem, samozřejmě ne ve formátu DCC, ale ve formátu Motorola.

• Rychlostní kroky

Regulační transformátor se používá k ovládání lokomotivy na konvenční modelové železnici. Prostřednictvím regulátoru 

otáček vydává transformátor hodnoty napětí mezi 0 volty a maximálním napětím (obvykle mezi 12 a 16 volty), kterým je 

motor lokomotivy řízen.

Naproti tomu v digitálním systému je na trati od začátku pevné napětí. Zde je motor řízen řídicími signály, které 

dekodér převádí na hodnoty napětí. Protože tyto signály
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skládají se z „nul“ a „jedniček“, jsou odstupňovány. Čím menší jsou kroky - rychlostní stupně -, tím jemnější lze 

lokomotivu ovládat. Standard NMRA / DCC podle WLAN myš a práce Z21 to ví

14, 27, 28 nebo 128 rychlostních stupňů.

Od roku 2000 lze dekodéry ovládat nejméně 28 rychlostními stupni. Automaticky se přepnou na ten v řídicím 

systému lokomotivy - tj. WLAN myš a Z21 - nastavte číslo kroku rychlosti, abyste se nemuseli starat o nastavení v 

dekodéru. Zda vaše dekodéry podporují automatické nastavení rychlostních kroků nebo jaké rychlostní stupně 

vaše dekodéry akceptují, najdete v příslušných pokynech.

• MAC adresa

MAC adresa (Media Access Control address) je hardwarová adresa zařízení v síti. Pomocí této adresy lze každé 

zařízení jasně identifikovat.

• Z21 a posilovač

Napájejí systém modelové železnice potřebným napětím a vedou digitální řídicí signály WLAN myš na 

lokomotivách, výhybkách a jiném digitálním příslušenství.

4.3 Tipy, poznámky a rychlá nápověda

WLAN myš Nelze zapnout.

WLAN myš je zapnutý, ale rozsvítí se symboly 

zkratu a „STOP“.

▪
Zkontrolujte baterie a v případě potřeby je vyměňte.

▪
V systému došlo ke zkratu (červená LED na Z21 bliká). 

Stiskněte klávesu STOP nebo STOP Z21.

▪
Napájení Z21 je přerušeno. Zkontrolujte transformátor 

nebo napájecí jednotku.

▪
Odpovídá adresa lokomotivy v knihovně adrese 

uložené v dekodéru lokomotivy?

▪
Bylo spuštěno nouzové zastavení nebo selektivní nouzové zastavení?

▪
V režimu adresy lokomotivy vyberte jinou adresu.

▪
K routeru WLAN není připojení.

▪
Zkontrolujte, zda je bezdrátový router zapnutý.

▪
Zkontrolujte nastavení WiFi.

▪
Žádná komunikace se Z21.

▪
Zkontrolujte, zda je Z21 zapnutý.

▪
Zkontrolujte IP adresu Z21. (viz Kapitola 3.6.3, strana 35)

▪
z21start aktivován aktivačním kódem?

▪
Dekodér není čitelný.

▪
WLAN myš je nastaven do režimu POM (část 3, položka 

nabídky 2.5, strana 28).

▪
Kontaktní problémy lokomotivy na trati?

Režim adresy knihovny nebo lokomotivy:

Vybraná lokomotiva nereaguje.

Symbol rádia bliká.

Blikají symboly šipek i symbol pauzy, symbol 

rádia označuje připojení.

Při načítání dat dekodéru (nabídka 

„PROGRAMOVÁNÍ“) se na displeji zobrazí 

zpráva „ŽÁDNÉ POTVRZENÍ“.
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Režim POM: Programování je potvrzeno, ale 

dekodér nereaguje na změněnou hodnotu.

▪
Dekodér vyžaduje reset: Vypněte napětí na trati pomocí 

tlačítka STOP (nouzové zastavení) a znovu jej zapněte. 

Přečtěte si také pokyny k dekodéru.

▪
Stiskněte s vypnutou sítí WLAN myš Ty

- tlačítko a tlačítko MENU současně a OK-

Tlačítko zapnutí. Displej se krátce rozsvítí.

▪
WLAN myš úplně resetujte na tovární nastavení. 

Jelikož zde je také odstraněna knihovna lokomotiv, měl 

by být tento krok pečlivě zvážen.

▪
Otočte zástrčku na bodovacím stroji.

"Reset" (část 3, kapitola 3.3, strana

30) WLAN myš nemůže.

Bod reaguje nesprávně nebo nastavení bodu 

neodpovídá displeji.

Aktualizace firmwaru se nezdařila nebo byla 

přerušena: Připojení k síti WLAN myš s 

routerem není možné.

▪
Při vypnuté Wi-Fi stiskněte a podržte myš

klávesu se šipkou vlevo, klávesu „6“ a klávesu „7“ současně a 

poté potvrdit klávesou OK- Knoflík,

obnovit původní WLAN myš-

Spuštění firmwaru. Po dokončení obnovy se na displeji zobrazí 

rolovací text „ZÁCHRANNÝ FIRMWARE“.

▪
Zapněte WiFi myš znovu vypněte, nyní stiskněte a 

podržte současně tlačítka STOP, „7“ a „9“ a poté 

potvrďte pomocí OK- Tlačítko zapnutí pro spuštění 

obnovy původního firmwaru bezdrátového modulu. Po 

dokončení obnovy se na displeji na jednu sekundu po 

úvodním rolovacím textu „WLANMAUS“ zobrazí číslo 

verze firmwaru Rescue.

▪
Po dokončení obnovy je vaše WLAN na místě myš „Pokud 

jde o software“, opět ve stavu dodání a mělo by být 

možné se připojit k routeru.
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4.3.1 Programovací podpora Lokmaus 2 / R3 - BEZDRÁTOVÝ PŘÍSTUP K INTERNETU myš

V pokynech k dosud dodávaným digitálním položkám ROCO (například výhybkový pohon 42624) byl popsán 

pouze standardní režim programování s Lokmaus 2 / R3. V následující tabulce naleznete postup programování 

Lokmaus 2 / R3 s expresním programováním WLAN (viz kapitola 2.7 na straně 21). myš vedle sebe.

Další informace naleznete v příručce pro Lokmaus 2 / R3. Programování CV29 najdete na straně 31 a v 

pokynech přiložených k dekodéru.

životopis BEZDRÁTOVÝ PŘÍSTUP K INTERNETU myš

1 - adresa +

Lokmaus 2 / R3 (pro srovnání)

+

2 - minimální rychlost + +

3 - zpoždění spuštění + +

4 - doba brzdění + +

5 - maximální rychlost +

Lze programovat pouze prostřednictvím 

režimu nabídky (viz strana

30)

+

29 - Nastavení dekodéru +

Změna úrovní rychlosti + / + /
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Řízení modelové železnice

Modellisenbahn GmbH

Plainbachstrasse 4

A - 5101 Bergheim

Tel .: 00800 5762 6000 AT / D / CH (zdarma 

/ zdarma / bezplatně)

Mezinárodní: +43 820 200 668

(v místním tarifu z pevné sítě; mobilní telefon max. 0,42 € za 

minutu s DPH / místní tarif pro pevnou linku, mobilní telefon 

max. 0,42 € / min. vč. pevná, mobilní telefon téléphone 

maximálně 0,42 EUR za minutu TTC)

Vyhrazujeme si právo provádět změny v konstrukci a designu! 

Vyhrazujeme si právo na změnu konstrukce a designu! Nous nous 

réservons le droit de modifier la construction et le dessin!

Z21 je inovace Fleischmann a Roco.

WWW.Z21.EU

8010813920 VII / 2017

8010813920 VI / 2020


