Cursus digitale techniek zomer 2018
9 en 10 juni 2018 organiseert Grootspoor.com voor de 12e keer een training voor
digitale besturing van uw modelspoorbaan.
De ervaring van de voorgaande jaren heeft ons geleerd dat de cursus snel is
volgeboekt.

Meldt u dus snel aan! > info@grootspoor.com
De cursus zal 2 dagen in beslag nemen. U bent vrij om 1 of 2 dagen deel te nemen.
Een beknopte omschrijving
Dag 1: zaterdag
Basiscursus en gevorderden cursus bediening digitaalsysteem.
Hoe werkt digitaal, wat kan ik er mee, basisprogrammeringen.
Dag 2: zondag
Expertcursus bediening digitaalsysteem.
Uitgebreide programmeringen van decoder en centrale,
automatische functies, tracties, wisselstraten etc.
Klanten kunnen de 2e dag locs meebrengen om ombouw tips en trucs te krijgen. Het
daadwerkelijk ombouwen van locs tijdens de cursus wordt niet meer gedaan.
Aantal deelnemers
Het maximale aantal deelnemers voor dag 1= 16, dag 2 = 16.
Kosten
Dag 1: €59,- incl. uitgebreide lunch
Dag 2: €59,- incl. uitgebreide lunch
Wij ontvangen uw aanmelding graag per email.
Wilt u zo vriendelijk zijn om aan te geven:
- Welke dag / dagen u wilt deelnemen.
- Met hoeveel personen u wilt komen. Namen van alle personen.
- Uw telefoon nummer, liefst uw mobiele nr.
- Specifieke wensen voor de lunch i.v.m. allergie of dieet.
Het Massoth systeem
Het Massoth systeem is door de regelbare rijspanning geschikt voor iedere schaal.
Spoor G, Spoor 1, Spoor 0, TT, HO, N en Z spoor. Meer info over het Massoth
systeem vindt u op www.massoth.de
Wilt u de Massoth catalogus graag ontvangen? Deze sturen wij u graag toe tegen
kostprijs van de verzending.
Voor wie?
De cursus is interessant voor zowel de beginner, als de gevorderde digitaal rijder.
Ook voor de LGB digitaal en PIKO Digitaal rijders is de cursus zeer leerzaam omdat
er veel overeenkomsten zijn tussen het Massoth en het PIKO / LGB digitaalsysteem.
Massoth produceert immers het MZS systeem voor LGB en het PIKO

digitaalsysteem. Aan het einde van dag 2 kunt u moeiteloos omgaan met het digitale
systeem en krijgt uw hobby er een extra dimensie bij. De cursus wordt gegeven door
dhr. N. Rosch (hoofd technicus) van de fa. Massoth. De voertalen is Duits en Engels.
Na de cursus is er gelegenheid om uw Massothcentrale (als u die al heeft) gratis van
de nieuwste software te laten voorzien en ook is er de mogelijkheid om de software
zo te veranderen dat u Nederlandse tekst in uw display krijgt. Indien u meerdere
dagen deelneemt is er na de cursus ruim gelegenheid om met Dhr. Rosch en andere
cursisten van gedachten te wisselen.
Overnachting
Overnachtingen dienen door uzelf verzorgd te worden. Via www.hotels.nl vindt u snel
een actueel aanbod met overnachtingsmogelijkheden.

