
Update handleiding voor de Mobile Control met software versie V20 voor ECoS. 

 

Datum: 2007-12-20 

 

Attentie! 

De update van de Mobile Control is op eigen risico. 

Bij een verkeerd gebruik van deze update kunnen zowel de Mobile Control als de ECOS 

beschadigd raken! Dit valt bij de garantie. 

Na update van deze softwareversie is er geen softwareversie die dit ongedaan kan maken. 

 

 

1 Updatekabel 

maken. 

U kan zelf een 

updatekabel 

maken. Daarvoor 

heeft U volgende 

delen nodig: 

o een stuk 

draad 

o 2 

modelbaan 

pluggen 

(rood / 

bruin). 

o 2 stuks plug: 

Reichelt BL 

1X10G 1.27 

of Conrad 

738514 

 
2 Software installeren. 

 

Installeer de Update 

Tool voor de Mobile 

Control en start 

deze door op de 

exe-file te 

dubbelklikken. 

Kies de gewenste  

taal.  



 Bevestig door op 

“WEITER” te klikken. 

 
 Accepteer aub de 

licentieovereenkom

st. En klik daarna op 

“WEITER”. 

 
 Blader naar de 

plaats waar de 

software werd 

opgeslagen. 

 



 Kies een naam voor 

het invoegen in 

Menu Start of neem 

het voorgestelde. 

 
 Bevestig met “Fertig 

stellen” 

 
3 Update van de 

ontvangstmodule.  

 

Om deze laatste te 

updaten verzoeken 

wij U deze te 

openen. U maakt 

de 2 schroeven 

onderaan los met 

het gepaste 

gereedschap. 

 

 



 Neem beide 

printplaten in 1 keer 

uit de behuizing. 

(Kleine printplaat 

NIET losmaken aub). 

 
 Sluit de 

adapterkabel aan 

op de ontvangst- 

module (kleine 

printplaat!) 

 De andere zijde van 

de adapterkabel 

sluit U aan op de 

LokProgrammer 

(53450 / 53451) 

 

De software- 

update kan U 

uitvoeren van op de 

oudere (blauwe) 

LokProgrammer of 

van op de nieuwste 

versie (zwarte 

module / links). 

 



 Om de update te 

kunnen uitvoeren 

dient de ontvanger- 

module gevoed te 

worden. Dit kan op 

3 wijzen gebeuren. 

 

1. Aansluiting aan 

uw 6021. 

 
 2. Aansluiting aan  

uw IntelliBox. 

 

(Niet via de zwarte 

kabel dewelke 

oorspronkelijk bij uw 

Mobile Control 

geleverd werd!) 

 
 3. Aansluiting aan 

uw X-Bus kabel (aan 

Roco LokMaus, Lenz 

centrale…) 

 

De X-bus kabel 

werd geleverd bij 

Uw Mobile Control. 

 



 Na de juiste 

aansluiting kan 

gestart worden met 

het updaten. 

 

Kies de juiste COM 

poort in de 

software.  

 

Let wel, bij het 

gebruik van een USB 

adapter dient U ook 

een 

overeenkomstige 

COM poort te 

kiezen( meestal 

COM4 of COM5) 

 

 Klik op OK om de 

software-update te 

starten. 

 
 De firmware-update 

wordt naar de 

ontvangstmodule 

geschreven. 

 

Let erop om zeker 

NIET  de update- 

kabel noch de 

voeding naar de 

ontvangersmodule   

los te koppelen. 

Deze handeling 

beschadigd uw 

Mobile Control 

onherroepelijk! 

 

 



 De update is 

uitgevoerd. U kan 

de updatekabel 

losmaken van de 

ontvangstmodule. 

 
 Ontkoppel de 

ontvangstmodule 

van de basisprint 

 
4 Update van de 

handregelaar(s). 

 

Open het 

batterijvak van uw 

ontvangstmodule.  

Sluit de update- 

kabel aan. 

 



 Plaats op de juiste 

wijze batterijen en 

lag uw hand- 

regelaar aan. 

 
 Bevestig met OK. 

 
 Bevestig nogmaals 

met OK. 

 



 De firmware update 

wordt geladen. 

 

Let erop om zeker 

NIET  de update- 

kabel naar de 

handregelaar los te 

koppelen. Deze 

handeling 

beschadigd uw 

Mobile Control 

onherroepelijk! 

 
 Na het uitvoeren 

van de update kan 

U de updatekabel 

losmaken. 

 
5 Inbouwen van de 

ontvangstmodule. 

 

Leg de ECoS op de 

voorzijde. Zorg dat 

er geen vreemde 

voorwerpen schade 

kunnen aan- 

brengen aan het 

scherm. Verwijder 

het linkse afdek- 

plaatje  

 



 Aan de binnenzijde 

dient U 8 

bevestigingspunten 

te verwijderen.   

 
 Gebruik hiervoor 

een zijkniptang of 

een scherp mes. 

Denk hierbij aan uw 

eigen veiligheid! 

 
 Plaats de ontvangst- 

Module op de juiste 

plaats in de ECoS.  

 

Doe dit enkel en 

alleen als de ECoS 

NIET onder spanning 

staat. Anders kan U 

zowel de ECoS als 

de ontvangst- 

module be- 

schadigen. 

 



 Let op deze foto om 

te zien of de 

ontvangstmodule 

correct is 

ingebouwd. 

 
6 Eerste test met de 

ECoS. 

 

Voor U de afdekkap 

terug plaatst, 

verzoeken wij U een 

test uit te voeren. 

 

Klik op set-up menu. 

Daarna op 

ondermenu: 

accessoires in 

gebruik. 

Hier moet Mobile 

Control in het 

scherm verschijnen. 

Dit kan meerdere 

minuten duren! 

Indien dit niet 

voorkomt, dan sluit 

U dit menu, wacht U 

even en roept U dit 

menu terug op. 

 

Uw ECoS dient 

minstens geladen te 

zijn met software 

versie 1.1.0. Zoniet 

dient U deze eerst 

up te daten. 



7 Sluit de ontvangst- 

module af. Volg 

hiervoor deze en 

volgende 

afbeeldingen. 

  

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nadat dit 

uitgevoerd is 

verzoeken wij U de 

test van punt 6 te 

herhalen. 
 

8 In gebruik name 

Mobile Control 

Neem uw Mobile Control in gebruik. U dient in het menu 

“accessoires in gebruik” de locs aan de Mobile Control toe te 

wijzen. (selecteer / EDIT). Zo kan U 30 locs aan uw Mobile Control 

toewijzen.  

 


