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Stemmestyrings oversigt GT-Command 

 

Funktion Kommando Tale Eksempler Forklaring 

Mikrofon Tænd mikrofon ”Mikrofon til” Når mikrofonen er i det gule vente 

område kan man aktivere den med denne 

kommando. Derefter kan man tale 

kommandoer 

 Slå mikrofon 

fra 

”Mikrofon fra” Slå mikrofonen fra, når du vil tale med 

andre, eller ikke vil kommandere 

Strøm Strøm til ”System til” Slår strømmen til, hvis den f.eks har 

været afbrudt grundet kortslutning, eller 

slået fra manuelt. Svarer til F11 

 Strøm fra ”System fra” Slår strømmen fra, en form for nødstop, 

svarer til at trykke F11. Hvis F11 

gentages skifter strømmen mellem til og 

fra. 

Kørsel: 

Frem, 

Tilbage, 

Stop 

Odin frem 20  “Odin frem tyve”, eller 

”Odin frem to nul” 

Kør Lok med navn Odin frem med 20 

(køretrin eller km/t) 

 Odin tilbage 20  “Odin tilbage tyve”, eller 

”Odin tilbage to nul” 

Kør Lok med navn Odin tilbage med 20 

(køretrin eller km/t)  

 36 frem 99 “seksog tredive frem ni ni”, eller 

”tre seks frem ni ni”, eller 

”tre seks frem nioghalvfems”, 

”36 frem nioghalvfems” 

Kør Lok med navn 36 frem med 99 

(køretrin eller km/t). 99 er den maximale 

direkte talte hastighed, derfra bruges 

plus. 

 1711 frem 8 “Sytten elleve frem otte”, eller:  

“et syv et et frem otte” 

”sytten et et frem otte” 

Kør lok med navn 1711 frem med 8 

(køretrin eller km/t) 

 L1711 tilbage 8 “Lima sytten elleve frem otte” Kør lok med navn L1711 tilbage med 8 

(køretrin eller km/t). Bemærk at man 

KUN kan tale tognavnet, ikke LokID. 

 BR84 stands 

nu: 

 

N/A Skulle udtales Bravo Romeo otte fire 

stop, men det kan man ikke – endnu. 

Vælg et andet navn, f.eks ”84” 

I stedet for 

Odin kan i det 

følgende 

bruges alle 

andre 

tognavne 

 fremad ”Odin frem” Odin skifter retning til fremad, og på 

visse styrebokse kører langsomt frem. 

Hvis Odin allerede kører fremad, så 

køres lidt hurtigere fremad.  

 tilbage “Odin tilbage” Odin skifter retning til bagudkørsel og på 

visse styrebokse kører langsomt tilbage. 

Hvis Odin allerede kører baglæns, så 
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køres lidt hurtigere baglæns. 

 hurtigere ”Odin plus” Odin kører lidt hurtigere frem, 1/14 af 

max hastighed. 

 langsommere ”Odin minus” Odin kører lidt lansommere, 1/14 af max 

hastighed. 

 frem langsom ”Odin frem langsom” Kører Odin frem med 3 køretrin 

 frem middel ”Odin frem middel” Kører Odion frem på midterste køretrin 

 frem hurtig ”Odin frem hurtig” Kører Odin frem på 4. højeste køretrin. 

 stop Odin stop: 

“Odin Stop” 

Stands Lok med navn Odin 

 Stop alle Stop alle tog: 

“Stop alle” 

Stands alle loks. ”Stop alle” kan ændres i 

taleordbogen til 3 andre ord. 

Lok 

funktioner 

Kørelys (F0) ”Odin Kørelys til”, 

”Odin Funktion nul til” 

”Odin Foxtrot nul til” 

Tænd F0 på Odin. Hvis navnet ”Kørelys” 

er brugt ud for F0. 

 Slå 

dampmaskinely

d til 

”Odin dampmaskine til” 

”Odin Fúnktion et til” 

”Odin Foxtrot et til” 

Tænd F1 på Odin, ”Dampmaskine” står 

ud for F1 som navnet på F1 hos Odin. 

 Slå hornet fra ”Odin horn fra” 

”Odin Funktion to fra” 

”Odin Foxtrot to fra” 

Sluk F2 med navnet ”Horn” 

 Skift F3 til/fra “Odin agterlys” 

“Odin funktion tre” 

“Odin Foxtrot tre” 

F3 skifter fra tændt til slukket og 

omvendt. 

 

Sporskifter Skift nr 18 “Tango atten”  Skift stilling på sporskiftet T18. T18 er 

ID for sporskifte 18 i enhedstabellen. 

 Stil nr 18 lige ”Tango atten lige” 

”Tango et otte lige” 

”Tango et otte grøn” 

”Tango atten grøn” 

Stil T18 til lige position 

 Stil nr 18 til at 

vige ud 

”Tango atten drej” 

”Tango et otte drej” 

”Tango atten rød” 

”Tango et otte rød” 

Stil T18 til dreje position 

 Stil signal 157 

lige 

”Charlie fem syv lige” 

”Charlie syvoghalvtreds lige” 

Man kan kun direkte tale to cifre, ved 

mere end 100 sporskifter bruges ”C”, 

”B”, ”D”, ”W” (Charlie, Bravo, Delta,) 

Signaler Skift signal 42 ”Viktor toogfyrre” 

”Viktor fire to” 

Signaler bruger primært V som 

foranstillet i enhedstabellen, men 

ovenstående kan også anvendes. 

 Stil bloksignal 

V14 grøn 

“Viktor fjorten grøn” 

“Viktor et fire grøn” 

V14 kan være et fysisk signal med digital 

adresse ELLER et virtuelt signal UDEN 

digital adresse. 

 Stil V42 rød “Viktor togofyrre rød” 

“Viktor fire to rød” 

Stil V42 på rød 

Ruter Stil alle 

sporskifter og 

signaleri rute 7 

“Romeo syv” Stiller alle positioned på de tilknyttede 

signaler og sporskifter og øvrige 

enheder. 

Div artikler Start en motor 

på drejskiven 

(D30) 

”Delta tredive til” Aktiver artikel ID D30 med f.eks en 

afkoblingsskinne eller en bro på 

drejeskiven 

 Stands en motor 

på drejeskiven 

”Delta tredive fra” Standser motoren med ID D30 

    

Automationer Start en ”Alfa elleve til” Start en automation med automationsID 



automation A11  A11. Automationen kan starte og standse 

andre automationer. 

 Stands A11 ”Alfa elleve fra” Stands afviklingen  af A11 

 Start en 

automation med 

navn broen 

”Broen til” Start en automation med navn broen 

 Stands ”Broen” ”Broen fra” Stands en automation med navn broen. 

 


