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Předmluva 
 
Těší nás, že jste si vybrali regulátor rychlosti TFi2, výrobek společnosti TILLIG 
Modellbahnen. Abyste se seznámili s nejdůležitějšími funkcemi a speciálními 

vlastnostmi tohoto zařízení, žádáme vás, abyste si před použitím zařízení podrobně 
přečetli následující informace a celý návod k použití. 
Výrobky společnosti TILLIG Modellbahnen podléhají neustálé kontrole kvality. 

Pokud byste přesto našli nějaké chyby nebo měli k tomuto výrobku nějaké návrhy 
či připomínky, dejte nám prosím vědět. 
Rádi vám pomůžeme a doufáme, že se vám váš železniční modelářský koníček 

bude líbit. 
 
Váš tým z TILLIG Model Railways 

 
 

 

 

 

 

 
Důležité pokyny, přečtěte si je před použitím! 
 

Bezpečnostní upozornění 

 

Zařízení je určeno pro provoz modelové železnice v suchých prostorách. Lze jej použít 
pro provoz vozidel na stejnosměrný proud bez ohledu na jmenovitou velikost a rozchod 
kolejí až do odběru proudu 1 A. 

Napájení je zajištěno z domácí sítě (230 V AC, 50 - 60 Hz) prostřednictvím zásuvného 
napájecího zdroje, který splňuje podmínky transformátoru pro hračky (EN 61558-2-7). 

Nicméně zásuvný napájecí zdroj není součástí hračky. Řídicí jednotku lze provozovat 
pouze s touto napájecí jednotkou. Zásuvnou napájecí jednotku musí k elektrické síti 
připojit dospělá osoba. Zařízení je třeba zkontrolovat, zda není poškozeno. Pokud je 

napájecí zdroj poškozen, nesmí se dále používat a musí být odevzdán na sběrné místo 
elektroodpadu a recyklován. Vyhazování do domovního odpadu není povoleno. 

Obě součásti se nesmí otevírat. Opravy smí provádět pouze kvalifikovaný servisní 
personál společnosti TILLIG Modellbahnen. Vadné jednotky je proto nutné zaslat k 

opravě specializovanému prodejci. Jakékoli nároky na záruku budou zamítnuty, pokud s 
jednotkou manipulují třetí strany. 

 

 



 

 

 
 

 

 
 

 

Charakteristika/vlastnosti 

 

Ovladač: - Maximální výstupní proud 1 A (-10 %) 

- Výstupní napětí ca. 14 V max. 

- Ochrana proti zkratu 

- Vstupní napětí 15 – 18 V DC 

- Frekvence PWM ca. 113 – 133 Hz 

- Vstupní proud 1,1 A 

 
 

Napájecí zdroj - Vstupní napětí 230 V AC 50 – 60 Hz 

- Vstupní proud max. 2,1 A 

- Pohotovostní výkon bez zátěže max. 0,3 VA 

- Výstupní napětí 14,5 … 15,9 V DC 

- Výstupní proud max. 1,9 A DC 

- Výstupní výkon max. 30 VA 

 
Vlasnosti 

 
Regulátor rychlosti je vybaven nejmodernější elektronikou pro pulzně šířkovou regulaci, 

která zajišťuje jak vynikající jízdní vlastnosti používaných lokomotiv, tak zajímavé 

možnosti řízení a automatiky. Současně vám jednotka nabízí tu výhodu, že díky speciálním 

vlastnostem ovládání se osvětlení trakční jednotky LED rozsvítí s plnou intenzitou již od 

začátku jízdy, a to i při nejmenším nastavení ovládání. 

Výstupní napětí je téměř konstantních 12 V. Rychlost pohonu je řízena proměnnou délkou 

impulsu, který dodává motoru různé množství energie, a tím řídí rychlost pohonu. Impulsy 

jsou taktovány frekvencí 123 Hz. Tato frekvence také umožňuje provoz motorů se 

zvonovitou kotvou. 

Tento typ regulace rychlosti umožňuje lokomotivám s různými vlastnostmi motorů a 

převodovek dosáhnout vynikajících jízdních výkonů. 

Díky regulaci šířky pulzu běží motor vždy na plný výkon. To pomáhá plynulému chodu 

modelů i při nejnižších otáčkách. 

Rychlost jízdy se ovládá ovládacím knoflíkem. Plynulý chod ovládacího knoflíku s širokým 

rozsahem otáčení umožňuje velmi citlivou regulaci rychlosti jízdy. 

Směr jízdy se mění pomocí přepínače se třemi polohami: Forward 

- Vpřed - Vypnuto - Zpětný chod. Zvolený směr jízdy lze rozpoznat podle polohy přepínače 

směru jízdy a je také indikován různými barvami v osvětleném kroužku kolem přepínače 

směru jízdy. Rozsvícený kroužek ukazuje nastavení ovládání nebo množství energie, které 

je dodáváno do lokomotivy. 

Kromě toho jsou k dispozici funkce, které simulují jízdní chování různých typů hnacích 

jednotek, a také systém automatického brzdění/rozjíždění,  



 

 

“ 

 

 
 
která umožňuje pomalé zastavení a opětovné rozjetí vozidla bez nutnosti změny ovládacího 
knoflíku. 

Regulátor otáček je vybaven rychle působící zkratovou pojistkou. Ta při překročení proudu 1 A 
okamžitě vypne trakční napětí na trati. To je signalizováno blikáním v osvětleném kroužku kolem 
směrového spínače a zelenou LED diodou u F 2. 

Lze provést známé modelové železniční obvody (obvod A a obvod Z s obvodem 0) (obr. 3 + 4). 
U okruhu A lze při přechodu z jednoho okruhu na druhý očekávat krátký skok v otáčkách, i když 

jsou regulátory otáček nastaveny úplně stejně. To je způsobeno superpozicí 
nesynchronizovaných impulsů obou regulátorů rychlosti, které sčítají množství energie obou 
regulátorů, když je dělící bod překlenut dvojkolími lokomotivy a vozu. Další informace o 

obvodech A a Z najdete v brožuře "Elektrika pro začátečníky" pod číslem 09603. 

 
Abb. 1 – Popis  „TFi2“ 

1 

 

 

 

5 7 

8 

4 6 

 
 

3 

1 – Upevňovací otvor 

2 2 – Ovládací kolečko 

3 – Přepínač směru 

4 – tlačítko  F 1 

5 – kontrolka F 1 

6 – tlačitko F 2 
7 – kontrolka F 2 

1 
8 – světlo 

 
 

Abb. 2 – Anschluss des „TFi2 
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Zapojení 



 

 

 
 

 

 
Abb. 3 – A-obvod 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
Abb. 3 – Z-obvod 

A-obvod/Z-obvod

 

 



 

 

 

 
 
Uvedení do provozu 

 
Regulátor otáček je navržen jako stolní jednotka pro montáž na stůl. K tomuto účelu jsou na 
spodní a horní straně stolu otvory pro šrouby (průměr 3 mm). Několik jednotek pro různé 

okruhy lze postavit vedle sebe. Nejprve se regulátor otáček připojí ke kolejovému systému 
pomocí dvou vodičů na šroubových svorkách (obr. 2). Regulátor otáček se dodává s 
vhodnou zásuvnou napájecí jednotkou. Provoz regulátoru otáček je povolen pouze s tímto 
zdrojem napájení. Zásuvnou napájecí jednotku musí k domácí síti připojit dospělá osoba. 

Před zasunutím zástrčky kabelu zásuvné napájecí jednotky do zásuvky řídicí jednotky musí 
být ovládací knoflík nastaven na "0" a směrový spínač na střed (obr. 1). Po připojení k 
napájení se automaticky provede test jednotky. Za tímto účelem se krátce rozsvítí všechny 

světelné diody cestovního regulátoru. Poté by se měla rozsvítit pouze zelená kontrolka 
standardní regulační křivky C (funkce 1), která signalizuje, že je jednotka připravena k 
provozu. Pokud světelné diody světelného kroužku a zelená světelná dioda na F 2 střídavě 

blikají, nebyl ovládací knoflík před připojením k napájecímu napětí nastaven na "0". Pokud je 
to nyní provedeno, blikání přestane a rozsvítí se zelená LED standardní kontrolní křivky. 
Jednotka je nyní připravena k provozu. 

 

Řízení lokomotiv 

 
Chcete-li zvolit směr jízdy, přepněte přepínač do příslušného směru. Rychlost lokomotivy pak 
můžete ovládat pomocí ovládacího knoflíku. Jako standard se používá lineární kontrolní křivka 

C. To signalizuje rozsvícení zelené kontrolky LED uprostřed F 1. Po otočení ovládacího knoflíku 
nahoru se začne rozsvěcet zelená kontrolka F 2. Osvětlený kroužek kolem směrového spínače 
se rozsvítí podle polohy ovládacího knoflíku. Nepřímo udává rychlost lokomotivy. V absolutním 
vyjádření bude mít každá lokomotiva jinou rychlost, protože ta závisí na motoru a převodovce 

modelu. V závislosti na směru jízdy se mění i barva displeje ve světelném kroužku. 

 
Zkrat nebo přetížení 

 

Regulátor otáček je na výstupní straně vybaven elektronickou pojistkou. Ta reaguje při 
překročení maximálního přípustného proudu 1 A. Vzhledem k tolerancím součástek může 

pojistka reagovat na proudy až 900 mA. Aby pojistka poskytovala co největší ochranu, reaguje 
velmi rychle. To znamená, že za určitých okolností může dojít k aktivaci pojistky při jízdě přes 
body, pokud se dvojkolí dotkne vyjíždějícího jazyka, který má stejný potenciál jako jazyk 

přijíždějící. Pokud pojistka vypnula a zkrat byl odstraněn, musí být ovládací knoflík nastaven 
do polohy "0". Pouze tak lze pojistku vrátit do provozního stavu. Tím se zabrání tomu, aby se 
vlak po odstranění zkratu rozjel plnou rychlostí (v závislosti na poloze regulátoru) a aby došlo 

k dalším poruchám vlaku. 

 



 

 

 
 

 

 
Pokročilé funkce - Funkce F 1: 

Funktion F 1 

 

Funkce F 1 umožňuje nastavit pět různých regulačních křivek (obr. 5) pro řízení otáček na 
regulátoru otáček. Charakteristická křivka se vybírá postupně několikanásobným 

stisknutím funkčního tlačítka F 1. 
Střední regulační křivka, indikovaná prostřední zelenou LED diodou, je lineární. To 
znamená, že v celém rozsahu otáčení každý úhel natočení ovládacího knoflíku vede ke 

stejnému zvýšení otáček. Tato charakteristická křivka se automaticky aktivuje při zapnutí 
přístroje. 
Kontrolní křivky vlevo (A a B) odpovídají svými charakteristikami chování hlavních 

lokomotiv s těžkými vlaky. Ty na začátku jízdy poměrně rychle zrychlují, ale pak potřebují 
poměrně dlouhou dobu, aby dosáhly maximální rychlosti. Regulační křivka má proto při 
stejném úhlu natočení regulačního knoflíku výraznější nárůst otáček v dolním rozsahu než 

v horním rozsahu. Tímto způsobem se simuluje jízdní chování vlaků při rovnoměrném 
zvyšování rychlosti: Po počátečním rychlém rozjezdu následuje stále pomalejší zvyšování 
rychlosti. Nejlevější řídicí křivka A, označená levou červenou světelnou diodou, odpovídá 

spíše chování těžkého nákladního vlaku, zatímco žlutá řídicí křivka B napravo od ní 
odpovídá chování rychlíku. 
Regulační křivky vpravo od zelené LED (D a E) simulují charakteristiky posunovacích 
jednotek. Vlak zde jezdí velmi pomalu v širokém rozsahu. Nízké maximální rychlosti 

posunu pak lokomotivy dosáhnou velmi rychle. K dispozici jsou zde také dvě regulační 
křivky, které při stejném úhlu natočení způsobují menší nárůst rychlosti lokomotivy v dolní 
části regulačního rozsahu než v horní části. I zde je odchylka od lineární regulační křivky C 

větší u regulační křivky E, která je znázorněna červeně zcela vpravo, než u regulační 
křivky D, která je znázorněna žlutě. 
 

Abb. 5 – Regelkurven der Funktion F 1 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
Reglereinstellung 0 – 120 
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Regelkurve A 

= Linke rote LED 

 
Regelkurve B 

= Linke gelbe LED 

 
Regelkurve C 

= Mittlere grüne LED 

 
Regelkurve D 

= Rechte gelbe LED 

 
Regelkurve E 

= Rechte rote LED 
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Funkce F 2: 

 
Regulátor otáček má nastavitelnou a automatickou funkci start/stop. To zahrnuje možnost 

nastavení doby setrvání, proměnného zpomalení nebo zrychlení, jakož i možnost spuštění 

funkce jedním nebo více externími kolejnicovými kontakty na ovládací svorce 1 a 2. Kromě 

toho je možné spouštět funkci start/stop také ručně pomocí tlačítka F 2. Pokud je nastaven 

čas zastavení, lokomotiva se po uplynutí této doby také automaticky znovu rozjede. Přerušení 

funkce start/stop je možné kdykoli otočením ovládacího knoflíku zpět do polohy 0.. 

 
Nastavování stavu paměti 

Je možné zvolit, zda se má nastavení následujících funkčních parametrů uložit i po vypnutí 
síťového napětí. Pokud nezvolíte možnost uložit, vrátí se přístroj při příštím uvedení do 

provozu do továrního nastavení. 

 
• Tyto parametry jsou platné s továrním nastavením: 

- Externí spouštění přes řídicí porty 1 a 2 deaktivováno 

- Doba trvání nekonečná 

- Zpomalení/zrychlení s nejnižší hodnotou 

 
Volba stavu uložení nastavených hodnot: 

1.  regulátor otáček je zapnutý (levá LED dioda svítí červeně, žlutě nebo zeleně v 
závislosti na volbě F1). 

2. Nastavte přepínač do střední polohy. 

3. Stiskněte současně obě funkční tlačítka F 1 a F 2 a držte je stisknutá.  

4. Stiskněte obě funkční tlačítka F 1 a F 2. 

5.  Otáčejte ovládacím knoflíkem, dokud se v osvětleném kroužku nerozsvítí 8 svítících 
bodů (barva svítících bodů není důležitá).  

6. Vložte do paměti zařízení. 

7. Opět uvolněte obě funkční tlačítka F 1 a F 2 

8. programování je dokončeno. 
 

• Následující hodnoty jsou uloženy i po vypnutí: 

• Doba zpomalení/doba zrychlení 

• Doba prodlevy 

• Možnost 0 - 7 nastavení externího spouštění 
 

Obnovení továrního nastavení: 

 
1. Regulátor otáček je zapnutý (levá LED dioda svítí červeně, žlutě nebo zeleně v závislosti 
na volbě F 1). 

4. přepněte přepínač do střední polohy. 

4. Stiskněte současně obě funkční tlačítka F 1 a F 2 a držte je stisknutá. 

5. Otáčejte ovládacím knoflíkem, dokud se ve světelném kroužku nerozsvítí 9 světelných 

bodů (barva světelných bodů není důležitá). 

6. Opět uvolněte obě funkční tlačítka F 1 a F 2, programování je dokončeno. 

 



 

 

 

 
Možnosti nastavení externí spouště 
 

Pro externí spoušť lze zvolit následující možnosti nastavení: 

 
Volba Popis 

 
0 (Werkseinstellung) Žádné externí spouštění pomocí kolejnicových kontaktů na přípojce 1 2 

1 Funkce start/stop se spouští na přípojce 1 

2 Funkce start/stop se spouští na přípojce 2  

3 Funkce start/stop se změnou směru spouštěná na přípojce 1 

4 Funkce start/stop se změnou směru spouštěná na přípojce 2 

5 Funkce start/stop spouštěná na přípojce 1 a funkce start/stop 

se změnou směru spouštěná na přípojce 2 

6 Funkce start/stop spouštěná na přípojce 2 a funkce start/stop 

se změnou směru spouštěná na přípojce 1 

7 Funkce start/stop se spouští na přípojce 1 a funkce start/stop se 

spouští na přípojce 2 

 
 
 

 
Programování parametrů pro funkci start/stop: Aktivace externího 

pouštění 

1. regulátor otáček je zapnutý (levá LED dioda svítí červeně, žlutě nebo zeleně v 
závislosti na volbě F 1). 

2. Nastavte přepínač do střední polohy. 3. 

3. Stiskněte současně obě funkční tlačítka F 1 a F 2 a držte je stisknutá.  

4. Stiskněte obě funkční tlačítka F 1 a F 2. 

5. Otáčejte ovládacím knoflíkem, dokud nedosáhnete požadované možnosti externího 
spouštění (barva svítících bodů není důležitá): 
 

Možnost 0  žádný bod v osvětleném kruhu nesvítí  
Možnost 1  1 bod v osvětleném kruhu svítí  

Možnost 2  2 body v osvětleném kruhu svítí  
Možnost 3  3 body v osvětleném kruhu svítí  
Možnost 4  4 body v osvětleném kruhu svítí  

Možnost 5  5 bodů v osvětleném kruhu svítí  
Možnost 6  6 bodů v osvětleném kruhu svítí  
Možnost 7  7 bodů v osvětleném kruhu svítí 

 
1. Opět uvolněte obě funkční tlačítka F 1 a F  

2. programování dokončeno Externí spouštění je nyní aktivováno 

 
 

 



 

 

 
 

Deaktivace externího spouštění 

1. regulátor otáček je zapnutý (levá LED dioda svítí červeně, žlutě nebo zeleně v 
závislosti na volbě F 1). 

2. Nastavte přepínač do středové polohy.  

3. Stiskněte současně obě funkční tlačítka F 1 a F 2 a držte je stisknutá.  

4. Otáčejte ovládacím knoflíkem, dokud se žádný bod v osvětleném kroužku nerozsvítí 
zeleně a oranžově.  

5. Opět uvolněte obě funkční tlačítka F 1 a F 2. 6. 

6. Programování dokončeno Externí spouštění je nyní deaktivováno. 
 

Poznámka: Při každé změně volby je třeba přeprogramovat také dobu prodlevy a 

zpomalení/zrychlení. 
 

Čas prodlevy - programování 

 
1. regulátor otáček je zapnutý (levá LED dioda svítí červeně/žlutě nebo zeleně v závislosti na 

režimu) 

2. Nastavte přepínač do středové polohy.  

3. Stiskněte a podržte funkční klávesu F 2. 

4. Otáčejte ovládacím knoflíkem, dokud se požadovaný počet bodů v osvětleném kroužku 
nerozsvítí zeleně.: 

 

Žádná nesvítí (hodnota ovladače ca. 0 – 5)                                           

1 bod zelený (hodnota ovladače 10 – 15)    

2 bod zelený (hodnota ovladače 20 – 25)    

3 bod zelený (hodnota ovladače 30 – 35)    

4 bod zelený (hodnota ovladače 40 – 50)    

5 bod zelený (hodnota ovladače 50 – 60)    

6 bod zelený (hodnota ovladače 60 – 70)    

7 bod zelený (hodnota ovladače 75 – 85)    

8 bod zelený (hodnota ovladače 85 – 95)    

9 bod zelený (hodnota ovladače 95 – 105)    

10 bod zelený (hodnota ovladače 105 – 120)    

  5 s doba prodlevy 

5 s doba prodlevy 

10 s doba prodlevy 

15 s doba prodlevy 

20 s doba prodlevy 

25 s doba prodlevy 

30 s doba prodlevy 

40 s doba prodlevy 

50 s doba prodlevy 

60 s doba prodlevy 

nekonečná unendliche 

 

5. Opět uvolněte funkční tlačítko F 2. 

6. programování dokončeno Nyní je nastavena požadovaná doba prodlevy. 
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Funktion F 2 
 



 

 

 
 

 
 

 

Programování zpomalení/zrychlení

Funkce F 2 

 

1. regulátor otáček je zapnutý (levá LED dioda svítí červeně/žlutě nebo zeleně v závislosti na 

režimu). 

2. Nastavte přepínač do střední polohy.  

3. Stiskněte funkční klávesu F 1 a držte ji stisknutou. 

4. Otáčejte ovládacím knoflíkem, dokud se požadovaný počet bodů v osvětleném kroužku 

nerozsvítí oranžově. 
Žádný oranžový bod (ovladač ca. 0 – 5)    Hodnota 1 

1 oranžový bod (ovladač ca. 10 – 15)    1 

2 oranžové body (ovladač ca. 20 – 25)    2 

3 oranžové body (ovladač ca. 30 – 35)    3 

4 oranžové body (ovladač ca. 40 – 50)    4 

5 oranžových bodů (ovladač ca. 50 – 60)    5 

6 oranžových bodů (ovladač ca. 60 – 70)    6 

7 oranžových bodů (ovladač ca. 75 – 85)    7 

8 oranžových bodů (ovladač ca. 85 – 95)    8 

9 oranžových bodů (ovladač ca. 95 – 105)    9 

10 oranžových bodů (ovladač ca. 105 – 120)    10 

 
 

5. Opět uvolněte funkční tlačítko F 1.  

6. programování dokončeno Požadované zpomalení/zrychlení je nyní nastaveno. 

 
Poznámka: Hodnoty 1 až 10 způsobují také rozdílné chování při zpomalování a 

zrychlování u různých typů lokomotiv. Toto chování závisí také na nastavené rychlosti. 
Hodnota 1 znamená krátké zpomalení/zrychlení, hodnota 10 maximální možné. 
 

Ruční ovládání funkce start/stop 
 
Funkci ručního spuštění/zastavení stisknutím funkčního tlačítka F 2 lze použít, když: 

A. Ve fázi realizace 

B. Přístroj byl resetován do továrního nastavení 
1. Nastavení požadovaného směru jízdy a rychlosti. 

2. Krátce stiskněte tlačítko start/stop (pravé tlačítko F 2). 

3. Nyní regulátor rychlosti automaticky snižuje rychlost, dokud lokomotiva nezastaví. 

4. Pokud při stojící lokomotivě krátce stisknete tlačítko start/stop, lokomotiva se pomalu 
rozjede a zrychlí na nastavenou rychlost 

 

Pravá žlutá LED dioda se rozsvítí, když je aktivní funkce start/stop. 



 

 

 

 
 
 

Připojení externího ovládání 

 
Funkci start/stop lze spustit libovolným počtem kolejových kontaktů na ovládacích portech 1 a 
2 jedoucího vlaku. Za tímto účelem musí být kontakty kolejí odděleny diodami. Vhodně 
připravenou výhybkovou kolej najdete v programu pod číslem 83758 pro balastní kolej. Pro 

modelové kolejiště je k dispozici vhodná spínací kolej pod číslem 83158. Deska s obvody se 2 
diodami je k dispozici také pro jiné kolejové systémy pod číslem 08401. Ovládací přípojky 1 a 
2 nesmí být vzájemně propojeny! 

 
K ovládacím konektorům 1 a 2 TFi2 lze připojit několik kolejnicových kontaktů a opakovat tak 
proces automatického zastavení a po časové prodlevě opětovného spuštění v libovolném počtu 
bodů. Pro každý směr jízdy musí být kolejnicové kontakty, při kterých se spouští zastavovací 
procesy, zapojeny v příslušné pravé kolejnici s kladnou polaritou. Tímto způsobem je možné 

na trati uspořádat libovolný počet zarážek, které podle uspořádání kolejového styku působí 
pouze v jednom směru jízdy. Kontakty kolejnic mohou být také připojeny v obou směrech na 
jednom ovládacím připojení, pokud je druhé připojení použito pro dva koncové kontakty 

kyvadlové tratě. Režim provozu ovládacích připojení je určen zvolenou možností. 

 
Pomocí TFi2 tak lze zřídit automatický kyvadlový vlakový systém, který může mít v 
souvislosti s využitím prvního spojení také různý počet mezizastávek pro oba směry jízdy. 
Při určování polohy kolejových kontaktů před bodem zastavení vozidel je třeba vzít v 

úvahu dobu zpoždění, kterou trakční jednotka urazí po spuštění kontaktu ještě za jízdy. 

Protože je možné ovládat pohony výhybek přímo pomocí kolejových kontaktů, je možné, 
aby vlak využíval průjezdné body mezi koncovými body v obou směrech, a to i po různých 
směrových kolejích. Tyto výhybkové koleje, které jsou nutné pro ovládání výhybek, musí 
být v kolejovém systému instalovány dodatečně, tj. odděleně od kolejí používaných pro 

ovládání TFi2. 

 
Jako vždy v konvenčním analogovém provozu však lze pomocí TFi2 ovládat pouze jednu 
trakční jednotku. Další trakční jednotky musí být bez napětí. 

 
TFi2 tak má integrovaný automatický kyvadlový vlak a pobytový systém ovládaný dálkově 
pomocí kolejových kontaktů. 
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 Připojení externího ovládání 

 

 
 

 

 

 
 
 

 
 
 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

Instalace spínací koleje musí být provedena tak, aby výstup do TFi2 byl vpravo ve směru jízdy 

(potenciál této koleje je "+") Teprve když je potenciál vedený do TFi2 "+", spustí se zastavení 

hnacího vozidla. 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 



 

 

 
 

 
 

Hilfe bei Störungen 
 

 
Ovladač 

 
Příčina 

 
Řešení 

LED nesvítí Žádné napájení Kontrola připojení jednotky k 

napájecí jednotce 

 

Kontrola zásuvky, do které je 

zapojena napájecí jednotka 

Vada zařízení Odeslání do servisu 

 
LED blikají 

 
Během zapnutí není knoflík 
na “0” 

 

Nastavte ovládací knoflík na "0 

Zkrat Vyhledání/odstranění zkratu v 

přívodním vedení do systému a v 

systému. 

Přetížení Přepočítejte celkovou spotřebu proudu 

lokomotiv a osvětlených vozů v 

obvodu. 

I bez zapojeného obvodu 

tratě 

Závada jednotky; 

odeslání do servisu 

 
Lokomotiva 

nejede, ale LED 

diody 

signalizují 

připravenost k 

provozu. 

 
Narušené přívodní 

vedení do systému 

 
Zkontrolujte připojení 

Chyby v provozu Stiskněte tlačítko F 2 a počkejte na 

automatickou kontrolu nebo posuňte 

ovládací knoflík mimo nulovou polohu 

 

 



 

 

 

TILLIG Modellbahnen GmbH: 

Promenade 1, 01855 Sebnitz 

Telefon: +49 (0)35971 903-0 

Fax: +49 (0)35971 90319 

E-Mail: info@tillig.com, www.tillig.com 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
Tento návod k obsluze si uschovejte pro pozdější použití! 

 

Po skončení životnosti nesmí být tento výrobek likvidován společně 

s běžným domovním odpadem, ale musí být odevzdán do sběrného 

místa pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení. Informace 

o příslušném místě likvidace získáte od svého prodejce nebo na 

místním úřadě. 

Varování: 

Nevhodné pro děti do 3 let kvůli malým částem, které 

mohou spolknout. Při nesprávném použití hrozí nebezpečí 

poranění o funkční hrany a hroty! Elektrická hračka. 

Montáž a provoz pouze pod dohledem dospělých! 

Pouze pro suché místnosti. Výjimkou jsou chyby 

a změny způsobené technickým pokrokem, 

konstrukcí výrobku nebo jinými výrobními 

postupy. Jakákoli odpovědnost za škody a 

následné škody způsobené nesprávným 

používáním, nedodržením tohoto návodu k 

použití, provozem s transformátory 

neschválenými pro modelovou železnici, 

přestavěnými nebo vadnými transformátory nebo 

jinými elektrickými zařízeními, neoprávněnými 

zásahy, působením síly, přehřátím, působením 

vlhkosti apod. je vyloučena; kromě toho zaniká 

nárok na záruku. 

mailto:info@tillig.com
http://www.tillig.com/

