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Belangrijkste uitbreidingen versie 4.2.1:

• Uitbreiding om locomotieven met 32 functies (0 – 31) in plaats van met maximaal 
16 functies (0 -15) te kunnen bedienen. Met een nieuwe knop in de rijregelaar kunt 

u voor de bediening kiezen tussen de functies 0 – 15 en de functies 16 – 31 omdat 

die functies worden getoond op de plaats waar nu de functies 0 – 15 staan. 

Standaard worden functies 0 – 15 getoond.
• Uitbreiding van Speelwereld en nieuwe machinistencabines;

• Afstemming met CS 3.

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 4.2.1 heeft uitgevoerd, dient u deze locomotieven opnieuw bij CS2 aan te 
melden. Vervolgens kunt u alle functies van deze locomotieven bedienen.



3

Voorbereiding software update via Internet:

1. Sluit Central Station 2  op uw router aan;

2. Zet Central Station 2 aan;

3. Zodra leds bij netwerkaansluiting knipperen:

kies „Internet” in Setup (zie volgende pagina).



1. Kies Internet voor Update via Internet 4

Software update vanaf versie 4.1.2



2. Klik op Start om de update voort te zetten.

Zodra de Update informatie is geladen, verschijnt dit scherm: 
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3. Klik op Verder om CS2 te stoppen om de resterende pakketten te updaten. 6



Na voltooiing van de installatie, start het Central Station 2 automatisch op.

Het installatiescherm verschijnt: 
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Na het starten wordt in het Control venster gevraagd om GFP te updaten: 

4. Klik om verder te gaan met de update van GFP
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De update voor GFP loopt, schakel CS 2 niet uit! 



105. Kies setup – versie om te controleren 

of de update goed is uitgevoerd.

De update voor GFP is gereed.



De update naar versie 4.2.1 (0) is geslaagd! 

116. Kies Info voor GFP – versie om te controleren of update goed is uitgevoerd.
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De update naar GFP-versie 3.68 is geslaagd! 
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Loc 36193 met 17 functies meldt zich aan.

1. Kies Loc 36193 voor linker rijregelaar



142. Kies zelfde Loc voor rechter rijregelaar

Hoe krijg ik alle functies van een locomotief op mijn CS2 in beeld?



153. Kies functies 16 -31

Loc staat nu in beide rijregelaars met functies 0 - 15
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Overzicht van alle functies (meer dan 16) van een loc via 2 rijregelaars



Colofon

Deze handleiding valt onder het auteursrecht. Elk gebruik buiten het auteursrecht is zonder 

toestemming van de uitgever niet toegestaan en is dus strafbaar. Dit geldt vooral voor het 

kopiëren, vertalen, vastleggen op microfilm en het opslaan en verwerken in elektronische 

systemen.

Het is daarom niet toegestaan om afbeeldingen uit de hand-out te scannen, op computer of 

CD/DVD op te slaan, in computers te wijzigen of een afbeelding afzonderlijk of samen met 

andere afbeeldingen te manipuleren, tenzij de uitgever hiervoor schriftelijk toestemming heeft 

verleend.

Wijzigingen en leveringsmogelijkheden voorbehouden. Alle opgaven van gegevens onder 

voorbehoud. Vergissingen en drukfouten voorbehouden. Alle rechten voorbehouden. 
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Revisiehistorie
Uitgave 1.0 – 7 juli 2017

Uitgave 1.1 – 11 juli 2017 – Voorbeeld loc 36193 BR 193, Vectron Ell, met 17 functies toegelicht 


