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Toeval geluiden ( event ) instellen bij V5 decoders 

 Converteren van toeval geluiden van V4 naar V5 decoders. 

Referentie ; zie Tipps & Tricks op website ESU http://www.esu.eu/support/tipps-tricks/lokprogrammer-software-50x/ 

Algemene info ; 

➢ Op de LokSound V5 kunnen alle V4 Sound projecten gebruikt worden . 

➢ Bij het overzetten van de gekende V4 sound projecten (zie download op ESU site) 
zal de LokProgrammer deze soundfiles automatisch converteren , met 
uitzondering van de toeval geluiden . 

➢ De LokSound V5 heeft een nieuw concept voor de toeval geluiden . 

➢ Tot 8 bestaande functies kunnen als toeval geluid (event) aangestuurd worden , 
waarbij ook “Logische” functies (vb vuurhaard),  of “Fysische” functies (vb Aux 1) 
kunnen aangestuurd kunnen worden . 

➢ Om dit te verwezenlijken moet elk toeval functie aan een F functie toegewezen 
worden ; 

1. Welke functie (F0 tot F31) moet geactiveerd worden 

2. Zal deze geactiveerd worden bij stilstand of rijden van de loc , of beide 

3. Zal deze geactiveerd worden als het rijgeluid aan of uit is 

4. De Minimale en Maximale inschakeltijd van het toeval “event” , de decoder 
berekent zelfstandig de inschakel tijd tussen de twee waarden 

5. De Minimale en Maximale tussentijd tussen twee toeval “event” 

➢ Bij de LokSound V5 zal er GEEN afzonderlijke Sound Slot meer voorzien zijn voor 
toeval geluiden , zoals vroeger bij de V4 

➢ Bij het converteren van een LokSound V4 naar LokSound V5 zal de 
LokProgrammer de bestaande toeval geluiden in het Sound Slot 32 opslaan . 

Instellen van een toeval event ; 

Hierbij zijn twee mogelijkheden ; 

1. U definieert de Soundslot 32 in een nieuwe toeval event , hierbij kunnen de zelfde 
toeval geluiden als bij de V4 geactiveerd worden . 

2. U wist de Soundslot 32 en U definieert  zelf welke F functie in de toeval event 
gestuurd worden . 

  

http://www.esu.eu/support/tipps-tricks/lokprogrammer-software-50x/
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Variant 1 

Open het LokSound V4 project 

Ga naar “Sound instellingen” 

Noteer de Min & Max afstand ( CV61 & 
CV62 ) 

Kies bovenaan “LokSound 5” 

Hierbij zal de LokProgrammer het project 
converteren naar de V5 decoder  

Kies het Tabblad “Sound” (links)  

Kontroleer of het Soundslot 32 nu de naam 
“Random” gekregen heeft 

In dit Soundslot zitten de vroegere toeval 
geluiden 
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In de functie mapping kan nu deze 
Soundslot met naam “Random” aan een 
functie toets toegewezen worden ( F31 ) 

Kies “ Functie instellingen “ (links) 

Selecteer : Toeval functie 1 

Maak de keuze : stilstand / rijden of beide 

Kies de functie die je wil ( vb F31 ) 

Instellen :  

Min inschakeltijd 

Max inschakeltijd 

Min tussen pausen 

Max tussen pausen 

Variant 2 

Hier kan U zelf een der welk Fx toewijzen 
aan de toeval event 

U kan ook een Fysische “uitgang” ( vb Aux1) 
of een Logische functie (vb vuurhaard) 
toewijzen  

 

 

 

 


