
 
 
FUNCTIETOEWIJZING ESU V4.0 VOOR DE SS700 / NS3700 
 
Met de 3700 biedt Artitec een stoomlocomotief met een veelvoud aan mogelijkheden aan. 
Voorzien van een ESU Lokpilot of Loksound maakt het mogelijk deze functies optimaal te 
benutten. 
 
Een 3700, voorzien van een Lokpilot V4.0 decoder van Artitec beschikt over de volgende 
functies: 
 

F0 Frontlicht, aan bij vooruit rijden 

F1 Vuurkist, simulatie van vlammen 

F3 Vertraging uit, Rangeersnelheid aan 

 
Bovendien is elke decoder bij Artitec zo ingesteld, dat de lok bij achteruitrijden, net als het 
voorbeeld, langzamer rijdt dan bij vooruitrijden. 
 
Het model van de 3700, uitgevoerd met een Loksound V4.0 decoder heeft de beschikking 
over 18 verschillende geluids- en lichtfuncties. De geluiden zijn zo ingesteld, dat zij het 
geluid van de 3700 zo goed mogelijk benaderen. De geluiden zijn afkomstig van originele 
opnamen van de 3737 in actie. 
 
De functies die kunnen worden aangeroepen vanuit de Loksound decoder zijn: 
 

F0 Frontlicht, aan bij vooruit rijden 

F1 Geluid aan/uit 

F2 Stoomfluit 

F3 Cylinders uitblazen 

F4 Kolen scheppen + vuurkist open 

F5 Injektor 

F6 Rangeersnelheid, vertraging uit  

F7 Vertreksignaal 

F8 Luchtpomp 

F9 Piepen in de bochten aan/uit 

F10 Conducteursfluit 

F11 Koppeling 

F12 Zanden 

F13 Remmen vast 

F14 Waterpomp 

F15 Kort fluitsignaal 

F16 Veiligheid 

F17 Raillassen aan/uit 

F18 Afblazen 

 
 



De Lokpilot en Loksound decoders die door Artitec worden geleverd zijn op elkaar 
afgestemd, zodat zij ook in multitractie kunnen rijden zonder verdere afstellingen. 
 
 
Mogelijke aanpassingen voor de decoders en de CV waarden 
 
Snelheid 
CV5=64, mogelijke waarden 0-64 
 
Geluidsvolume:  
 Rijgeluid minimaal: CV59=128, mogelijke waarden 0-255 
 Rijgeluid maximaal: CV60=180, mogelijke waarden 0-255 
Algemeen volume:  
 CV63=192, mogelijke waarden 0-192 
 
Lampen voor dimmen 
 CV31 eerst op 16, CV32 op 0 zetten 
 CV278=31, mogelijke waarden 0-31 
 
Lampen voor in beide richtingen aan:  
 CV31 eerst op 16, CV32 op 2 
 CV346 op 6 
 
Rijsnelheid in beide richtingen gelijk: 
 CV95=054, mogelijke waarden 0-255, 128=gelijk aan vooruitrijden 
 
De decoders zijn ook los leverbaar: 
Bestelnr. 89401 ESU  Loksound V4.0 NS 3700 
Bestelnr. 89603 ESU Lokpilot  V4.0 NS 3700 
 
Voor verdere instellingen verwijzen wij u naar de handleiding van de Loksound V4.0 
decoder  
(te vinden op http://www.artitec.nl/index.php/nl/technische-hulp/speciale-
instructies/category/esu-loksound-2 ) of uw vakhandelaar  
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