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Mapování funkcí: 

Funkce Zvuk Poznámka 

F0 světla  
F1   

F2 zvon  
F3 posun, poloviční rychlost  

F4 vypnutí křivek rozjezd/brždění  
F5 —  

F6 odvodňovací ventily  
F7 píšťala 1  

F8 ZAP/VYP zvuk  
F9 píšťala 1 krátká  

F10 píšťala 2  
F11 píšťala 3  

F12 píšťala 1 -.. Povolte brzdy úplně  
F13 injektor levý náhodně 

F14 napájecí čerpadlo náhodně  

F15 kompresor náhodně po zastavení a delším stání 

F16 píšťalka výpravčího  

F17 svěšení šroubovky  

F18 rozvěšení šroubovky  
F19 přepínání sad – zátěž/bez zátěže  

F20 broušení okolků v oblouku  
F21 zbrojení vodou  
F22 zbrojení uhlím  
F23 natřásací rošt  
F24 odkalovač  
F25 trubka vlakvedoucího (ČSD)  
F26 snižování hlasitosti  
F27 zvyšování hlasitosti  
F28 ztlumení zvuků  
— přikládání uhlí náhodně při stání a jízdě 

— pojišťovací ventily náhodně, různá délka při stání a jízdě 



Zvukové sady se přepínají tlačítkem F19. 

První a výchozí sada – zátěž 

Druhá sada – bez zátěže. Rozjezdy a brzdění jsou rychlejší 

 
 

Uživatelská nastavení 

zrychlení CV3, zpomalení CV4, maximální rychlost CV57 a střední rychlost CV6 se dají libovolně měnit. 

Maximální rychlost je definována v CV57, hodnotu lze snižovat i zvyšovat bez vlivu na zvuky, rozsah zvuků se 

vždy přizpůsobí. 

V CV266 je možné změnit nastavení hlasitosti, výchozí hodnota je 64. Pokud např. reproduktor chrastí, je 

třeba hlasitost snížit. 

Pokud nesouhlasí počet výfuků na otáčku kol, je třeba doladit hodnotu v CV267 – čím vyšší 

hodnota, tím nižší počet a obráceně. Výchozí hodnota je 100 

 

 
RESET DEKODÉRU 

Naprogramováním CV8=8 dojde uvedení všech CV použitých v projektu do původního stavu. Naprogramování 

CV8=0 vrátí hodnoty všech CV do výrobního stavu dekodéru. 

Hodnoty důležitých CV jsou pro jistotu uvedeny v tabulce níže. 

Základní nastavení 

CV#   3 =  25   CV#   4 =  15   CV#   5 = 1 CV#   6 =  105  

CV#   57 = 49   CV# 155 = 3 CV# 156 = 4  

Nastavení světel 
CV# 125 =  88  *) CV# 126 =  88  *) CV# 190 = 105**)   CV# 191 =  90**)  

*)   efekt žárovkových světel, pro deaktivaci je třeba naprogramovat nulu 

**) pro dekodéry MX hodnota „1“ 

 

 

DALŠÍ FUNKCE 

F19 – přepínání zvukových sad 

První a výchozí sada obsahuje zvuky parního stroje při zátěži, druhá bez zátěže. To znamená, že u první sady jsou 

výfuky hlasité. U druhé sady jsou výfuky tišší a v nízkých rychlostech nejsou slyšet vůbec, což se hodí např. pro 

posun samotnou lokomotivou. Sady se dají přepínat kdykoliv, i za jízdy 

 

Redukce rozjezdové/brzdící křivky 

Jedná se o rychlejší rozjezdy a brzděni. Nastaveno je na stejnou pozici jako přepínání sad, takže např. při odvěšení 

lokomotivy od vlaku se zvolí druhá sada zvuků a samotná lokomotiva odjede svižněji a s méně výraznými zvuky bez 

zátěže.  

 

 

 

Přikládání uhlí 

Zvuky přikládání jsou pouze jako náhodný zvuk, nedají se spustit tlačítkem. Zvuk při jízdě obsahuje i otevírání a 

zavírání dvířek topeniště. 
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