
 
 

Easy Station 
De eenvoudig te bedienen digitale centrale! 

 

 
 

Handleiding NL       
V3.1 2023 

 

 



1 
 

Waarom het Easy Station? 

 

Gefeliciteerd met de aanschaf van deze digitale modelspoor centrale. Nu wordt het rijden van treinen 

weer gemakkelijk zoals bij analoog! 

 

Er is nu geen rede meer om NIET digitaal te rijden omdat deze centrale (Easy Station) het simpel maakt! 

 

Je hoef (bijna) niets te weten van de digitale modelspoor wereld om toch digitaal te rijden en wissels 

digitaal te bedienen, omdat er geen programeer-werk of lastige instellingen in menu’s hoeven  te 

worden uitgevoerd! 

 

 

Wij zijn er van overtuigd dat je veel plezier en vooral gebruiksgemak met deze centrale zult beleven. 

 

 

Het Easy Station heeft een duidelijk blauw scherm waarop de belangrijkste informatie is uit te lezen. 

Met  goed bedienbare knoppen die niet krap op elkaar zitten. Het is tevens de enige centrale met 3 

rijregelaars (Controllers) met bijbehorende functies. Je hoef dus niet telkens via een selectie een andere 

loc te kiezen om daarna de betreffende loc te bedienen,  op het Easy Station  gewoon de naast gelegen 

controller bedienen!   Dat is veel sneller! 

 

We hebben de handleiding kort kunnen houden omdat de bediening zeer eenvoudig is. We hebben er 

voor gekozen om geen menu structuur te maken waarin complexe instellingen moeten worden gedaan 

om een digitale trein te laten rijden.  

 

Als je een loc op het programeer spoor plaats en de loc toekent op het Easy Station kunt je direct 

rijden. Zo simpel is het!  

Toch adviseren we je de handleiding door te lezen! 
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Inhoudsopgaven van de handleiding 

1. Inhoud van de verpakking               (P3) 

2. Paneel overzicht               (P4) 

3. Aansluiten van het Easy Station               (P5) 

4. Loc toekennen aan een rij-regelaar / Controller (Afgekort: CTRL)  (P6) 

5. Alle locs wissen uit het Easy Station      (P9) 

6. Functies bedienen van een trein        (P9) 

7. Functies bedienen van accessoires decoders               (P10) 

8. Kortsluiting op de rails                   (P11) 

9. Fouten zoeken                       (P12) 

10. Technische gegevens                     (P13) 

11. Algemene informatie.                   (P14) 
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• Inhoud van de verpakking 

1x  Easy station 

1x  Voeding adapter (18V / 2A) 

1x  Verleng kabel tussen adapter en Easy Station (1 meter) 

1x Aansluit blokje voor draden naar de rails 

1x Handleiding 
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• Paneel overzicht en aansluitingen 

 

1. STOP   -> Drukknop spanning uitschakelen naar de rails. 

2. STOP & GO  -> Indicatie spanning aan / uit. 

3. GO                  -> Spanning op de rails inschakelen. 

4. RESET             -> Drukknop o.a. alle locs wissen uit het Easy Station. 

5. DISPLAY 

6. CONTROLER  -> Gezamenlijke functies van 1 rijregelaar/controller. 

7. RIJRICHTING -> Indicatie rijrichting en stilstand van de loc. 

8. LOC TOEKENNEN -> Drukknop voor loc toe te kennen. 

9. CONTROLER -> Snelheid regelaar / Controller. 

10. FUNCTIE TOETSEN-> Functies van loc in of uitschakelen (v.b. F0 = licht). 

 

 

 

 

COMBINATIE VAN KNOPPEN: 

(GO) met FUNCTIE TOETSEN FUNCTIES F5, F6, F7, F8, F9   Bedienen van loc. 

(GO + RESET) met GEWENSTE FUNCTIE TOETSEN   > Accessoires bedienen o.a.  magneet 

artikel decoders / wissels / F1 ….. F15. 
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• Aansluiten van het Easy Station 

       

      

Let op de isolatie tussen hoofdbaan en het programmeerspoor! Beiden railstaven 

moet geïsoleerd worden met kunststof rail verbinders. Bij wisselstroomrails wordt 

de blauwe draad op de midden geleider van de rails aangesloten en de groene op 

de rail staven.  

Sluit de rails exact aan zoals op de tekening, indien de draden verwisseld zijn kan 

er kortsluiting ontstaan als een trein van het programmeer spoor naar het 

hoofdspoor rijdt. Indien dat gebeurd wissel dan de beiden draden van het 

programmeer spoor om. 

Het programmeer spoor kan ook gewoon bereden worden tijdens het rijden van 

treinen. Het programmeer spoor kan in de baan worden verwerkt, maar dan wel 

geheel geïsoleerd van de hoofdbaan. Zie rode pijlen waar de rails helemaal 

worden geïsoleerd. Het rode deel is het programmeer spoor  Zie voorbeeld onder: 
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• Loc toekennen aan een controller. 

 

A> Plaats 1 loc op de  programeer rail.             
 (Er mag maximaal 1 loc op de programeer rail staan!) 

B> Bedenk welke van de 3 controllers je wilt gebruiken voor deze loc. 

C> Druk op 1 van de 3 witte knoppen voor de loc toe te kennen. (LOC 

TOEKENNEN) 

D> Als in het scherm GEREED verschijnt is de loc toegekend aan deze 

controller. (LET OP: Het Easy Station zal automatisch herstarten na 3 

sec.) 

  

Toekennen gelukt!  

E> Plaats of rij deze loc op het hoofdspoor en met de toegekende 

controller. Rijdt de loc toch niet na correct toekennen check de 

handleiding op het einde bij fouten zoeken. 

Herhaal de stappen eventueel voor de overige   controllers en andere locs. Je 

kunt maximaal 3 locs op de baan plaatsen met verbonden rails! 

 

Alle loc ’s blijven opgeslagen in het geheugen, ook als de spanning wordt 

uitgeschakeld van het Easy Station. Dus de volgende dag direct rijden! 

 

Multi-tractie: 

Indien je 2 dezelfde locs bezit en beiden decoders zijn gelijk en door het Easy 

Station te programmeren kun je deze locs 1 voor 1 op het programeer spoor 

plaatsen en toekennen aan 1 controller, om vervolgens “multi-tractie” te 

rijden (met 2 locs). Beide locs krijgen in dit geval hetzelfde adres en 

toekenning op dezelfde controller. 
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LET OP!: De volgende foutmeldingen kunnen ontstaan tijdens het toekennen: 

  

Controller 1 staat niet op nul.                                

Oorzaak: Controller moet op de 0 stand staan. Gelieve eerst op nul stellen. Daarna 

opnieuw de witte toets drukken voor het starten van toekennen loc. (Dit voorkomt het 

direct rijden van de loc na het toekennen!) 

 

 

  

Er gaat wat mis tijdens het inlezen/schrijven van loc adres. (Toekennen 

stoppen kan met reset knop) 

Oorzaak: De loc is niet digitaal / De loc staat niet goed op de rails / De loc is niet 

geschikt voor DCC-128 (Zie gegevens decoder!)  

Let op! Indien na de melding CONTROLEER LOC kort daarna  GEREED in het scherm komt te staan, 

is de loc wel toegekend maar dan met het eigen decoder adres. Het decoder adres is bij deze 

decoder niet te wijzigen door het Easy Station. Indien u deze loc later op een andere controller wilt 

toekennen moet je deze loc eerst wissen op de huidige controller, dit kan door een andere loc toe 

te kennen op deze controller of door RESET te drukken en alle locs te wissen. (Zie Index: “Alle locs 

wissen uit het Easy Station.”) 

Conclusie: Past de decoder zijn adres niet aan op de betreffende controller dan past het Easy 

Station zich aan het loc decoder adres. 

Een DCC decoder met alleen 14 of 28 rijstappen protocol wordt wel toegekend maar zal daarna 

niet rijden! Omdat het protocol uitsluitend DCC128 is waar het Easy Station mee werkt! 

Tijdens toekennen worden de decoder adressen geschreven: 

CTRL 1 = adres 210, CTRL 2 = adres 220, CTRL 3 = adres 230    
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Loc / adres is al toegewezen op controller 3.      

Oorzaak: Loc decoder  adres kan niet worden aangepast door het Easy Station en er is 

al een decoder met adres 3 op controller 3. Controleer eerst of het dezelfde loc is als 

op controller 3. Je hebt in dit geval meerdere decoders die hetzelfde adres bezitten die 

niet kunnen worden aangepast door het Easy Station!  

 

Alle Loc decoders die het DCC 128 protocol hanteren zijn geschikt. Zeer enkele loc 

decoders kunnen niet worden beschreven door het Easy Station, in dat geval zal het 

Easy Station het betreffende decoder adres gebruiken en dit decoder adres aangeven 

in display. 

 

Heb je meerdere decoders die niet kunnen worden beschreven zorg dan b.v. via uw 

leverancier om het decoder adres aan te passen van deze betreffende decoders. Bij 

dubbele decoder adressen laat het Easy Station het betreffende adres zien tijdens het 

toekennen. Je weet dan welke adressen reeds in gebruik zijn. (Programmeer extern het 

decoder adres tussen 1 ~ 100) 

 

Wij adviseren het merk ESU decoders! 
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• Alle Locs wissen uit het Easy Station 

Tijdens het toekennen van een loc wordt het decoder adres aangepast in 

de decoder en in het geheugen van het Easy Station. 

Na het 5 seconden indrukken van de RESET toets herstart het Easy 

Station en zijn er geen locs meer toegewezen. Zie loc toekennen aan 

controller om weer locs toe te kennen. 

U hoef niet telkens alle locs te wissen, U kunt ook een nieuwe loc 

overschrijven op een gewenste controller via het toekennen. 

 

 

• Functies bedienen van een trein 

Via de groene functie toetsen onder de snelheid regelaar van de 

betreffende controller kunt u de functies van een trein bedienen. Dit gaat 

als volgt: 

Druk de gewenste functie toets tot dat in het display de functie is 

bevestigd. Voorbeeld: LOC1  <F1>  AAN 

Locs hebben soms echter meer functies dan F0 t/m F4. Om de functies F5 

t/m F9 te gebruiken drukt u eerst de GO toets en dan daarbij de 

betreffende groene functie toets.  

Voorbeeld. GO & F3 = ( 5 + F3 ) geeft functie F8.   

 

Denkbeeldig ziet de bediening er dan zo uit. 
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• Functies bedienen van accessoires decoders. 

 

Het Easy Station kan tot 15 functie adressen aansturen t.b.v. accessoires 

decoders. Deze functie decoders worden veelal gebruikt voor het 

aansturen van wissels of seinen.  (Met het Easy Station kunnen maximaal 

15 wissels bediend worden!) 

 

D.m.v. de GO + RESET toets samen te drukken in combinatie met 1 van de 

onderste groene functie toetsen bediend u de magneet artikel decoder(s) 

of wel de wisseldecoder(s). Druk de functie toets tot dat in het display de 

bediening is bevestigd. 

De functie toetsen zijn als volgt ingedeeld: 

                

 

 

 

                

De standen worden opgeslagen in het geheugen, bij uit en inschakelen 

van het Easy Station zijn de actuele standen behouden. 
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• Kortsluiting op de rails. 

Indien er een kortsluiting op de baan aanwezig is hoor je de zoemer en 

verschijnt de volgende melding in het scherm: 

         

Melding i.c.m. zoemer geluid! 

 

Belangrijk om te weten dat het Easy Station niet defect raakt ten gevolge 

van een kortsluiting op de rails. Het Easy Station schakelt de spanning af 

en weer in om te controleren of de kortsluiting is opgelost. Ondertussen 

heb je de tijd om de storing op te lossen. (B.v. een ontspoorde trein die 

kortsluiting geeft!) Als de storing is opgelost. Verschijnt in het scherm:             

> SYSTEEM OK <. 

         

       Kortsluiting niet meer aanwezig, Systeem in orde! 
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• Fouten Zoeken. 

Probleem: 

Na toekennen is alles correct gegaan echter de trein rijdt niet. 

 

Oorzaken: 

• Wacht tot het Easy Station automatisch opnieuw is opgestart.  

• Probeer de loc nog eens toe te kennen. 

• De decoder is wel DCC maar alleen voor 14 of 28 Stappen; dit is 

een verouderde decoder en wordt niet ondersteund. Plaats een 

reguliere DCC decoder. Deze hebben al enige tijd 128 stappen 

met DCC protocol. Let op: Ook Motorola, Selectrix,  decoders 

worden niet ondersteund! 

We adviseren het merk ESU decoders! 

 

 

Probleem:                                                              

Als een loc van program-spoor naar hoofdspoor rijdt ontstaat kortsluiting. 

Oorzaak: 

• Programeer rail draden zijn gewisseld aangesloten waardoor rail 

staven niet overeen komen 1-1 & 2-2. Wissel de draden om van de 

programeer rail. (zie aansluiten Easy Station.)  

 

Probleem: 

Easy Station display en indicaties doen niets: 

 

Oorzaken: 

• Voedingskabel / adapter niet goed aangesloten. 

• Defect voeding adapter. 

• Neem contact op met uw leverancier voor eventueel reparatie 

of een nieuwe originele adapter. 

• Maak het apparaat nooit zelf open! 
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• Technische gegevens: 

Voedingsspanning van meegeleverde adapter 

110…240 VAC  (Uitgang 18V) 32W 

 

Maximale belasting 

2A door de modelbaan 

 

Protocol 

DCC128 (Digital Command Control) / NMRA 

 

Aantal rij regelaars (Controllers) 

3 

 

Aantal loco functies 

10 

 

Aantal accessoires adressen / wissel adressen 

1 t/m 15 

 

Afmeting 

195 x 130 x 55 mm  

 

Modelbaan schaal 

Geschikt voor alle schalen (Rail spanning 16V) 
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•  Algemene informatie 
 

U mag dit apparaat alleen in een droge omgeving binnenhuis gebruiken. 

 

Sluit alleen de meegeleverde adapter op het Easy Station aan. Elke 

andere voedingsbron kan het Easy Station beschadigen of defect raken. 

 

Maak het apparaat nooit open, als de verzegeling is beschadigd vervalt 

per direct de fabriek garantie.  

 

 

Via de toetsen (GO) + (STOP) 2 seconden te drukken kunt u de gegevens 

van het Easy Station opvragen. Hierin staat: S/N en Software versie: 

 
 

Niet geschikt voor kinderen onder 5 jaar. 

 

Dit product voldoet aan de daarvoor geldende regels binnen de Europese 

Economische Ruimte.     

 
 

 

 

Hardware ontwerp:  NSParts. 

Software ontwerp:  Centre Soft 
 

 

 

 

 

Niets uit deze handleiding en apparaat software en hardware mag gereproduceerd, gepubliceerd, gekopieerd, 

gearchiveerd of vertaald worden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van NSParts. De koper heeft enkel 

bevoegdheid deze uitgave te kopiëren voor intern gebruik. NSParts voert een beleid van permanente ontwikkeling en 

onderzoek en behoudt zich daarom het recht voor deze uitgave te wijzigen en bij te werken wanneer ze dat nodig acht, 

zonder voorafgaand bericht.  


