
z21 start z RocoMM (multiMouse):

– Brak osobnego wyjścia na tor programujący.
– Brak interfejsu inmformacji zwrotnej S88.
– WYCIERAJĄCY się punkt ZERO w MultiMouse. Dla mnie – dyskwalifikacja!
– Tylko interfejs XpressNet, co wyklucza możliwość podłączenia FRED-a czy nowoczesnego 

a taniego PIKO SmartController Basis.
– „Zawieszanie" się gdy dekoder nie odpowiada (szukanie odpowiedzi CV od 0 do 255, 

można to zmienić w z21 ale mało kto o tym wie).
– Brak możliwości (nie ma w instrukcji, konieczna wizyta w serwisie) przywrócenia 

domyślnego adresu IP (dotyczy starszych wersji softu).
– Manipulator MM - patrz dalej (ROCO multiMOUSE).

ROCO multiMOUSE (1.05 PL) + booster10764:
Ogólna charakterystyka:

– Liczba obsługiwanych lokomotyw: ??? - pewnie tajemnica handlowa
– Liczba obsługiwanych rozjazdów: 1024
– Liczba przebiegów: 0
– Maksymalna liczba manipulatorów: 31

Wady: 
– Monochromatyczny wyświetlacz o stałych symbolach i pięć pól 14-segmentów.
– Brak możliwości wyświetlenia znaków diakrytycznych.
– Potencjometr co za tym idzie problem przy zmianie sterowanej lokomotywy. Wymusza to 

zakup osobnych manipulatorów dla każdej lokomotywy, ciekawa strategia firmy ROCO.
– Męka przy zmianie trybu pomiędzy PoM a torem programowania.
– Proste (tanie) boostery nie dają możliwości odczytu CV.
– Proste boostery nie mają wyjścia na tor programowania. Można przypadkowo 

przeprogramować sobie wszystkie lokomotywy tym bardziej, że nie czytają CV.
– Brak możliwości podłączenia do komputera, brak S88.
– 84 klawiszy funkcyjne z 68 przewidzianych przez normę.
– Shift nie jest na stałe (soft z 20 klawiszami funkcyjnymi).
– Globalnie ustawienie zachowania wszystkich przycisków na chwilowy/włącznik.
– W trybie chwilowym, przycisk chwilowy po długim przytrzymaniu, przy krótki na stałe. 

Zależy co kto lubi, może to być wadą, może być zaletą.
– Brak backupu bazy lokomotyw. Sytuację ratuje możliwość skopiowania bazy do innego 

manipulatora.
– Wykrycie braku odpowiedzi dekodera przy odczycie CV dopiero po wysłaniu 9 pakietów.
– Możliwość przypadkowego zatrzymania całej makiety przy wychodzenie z menu (przycisk 

STOP jest także przyciskiem ESC).
– Gdy inny manipulator lub komputer zmieni jakieś ustawienia lokomotywy, np włączenie 

eFek, informacja o tym na innych manipulatorach pojawia się z dużym opóźnieniem. W 
PIKO Smart Controller zmiany (testowane z DR5000) widzi praktycznie natychmiast (z 
punktu widzenia reakcji człowieka) ROCO po ponad sekundzie, czasem szybciej, czasem 
wolniej. Zachowanie typowe dla programów "klasy" arduino.

– Zablokowanie możliwości zapisu niektórych CV (np 3) w trybie PoM.
– Nie generuje pauzy dla RailCOM.
– Opcja ustawiania adresu długiego nie modyfikuje CV29, ustawia tylko CV17 i 18.



– Zasadnicze ustawienie semafora: jazda w bok co kojarzy się z zezwoleniem na jazdę 
(semafor podniesiony). Można zmienić w dekoderze akcesoriów ale wtedy na np PIKO 
będzie źle, bo na nim jest poprawnie, zasadnicze ustawienie STÓJ.

– Brak możliwości zablokowania przejęcia lokomotywy.
– Konieczność skonfigurowania lokomotywy (nazwa itd.) aby jej używać.

Zalety:
- Nie widzę. Za zaletę można tylko uznać sposób ustawiania CV, bo dużo lepszy w stosunku do 
PIKO.

– Możliwość kopiowania bazy danych pomiędzy manipulatorami.

Posumowanie:
Przestarzała konstrukcja z potencjometrem, wyświetlacz przedstawia mało informacji. Małe 
możliwości konfigurowania klawiszy funkcyjnych.


