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 JPTrainControl 

 

JPTrainControl versie 5.2.4 Alpha 

  28 april 2019 

Eerste 
kennismaking 

 
De eerste kennismaking met JPTrainControl,  wat doet het en hoe 
gebruik ik het de eerste keer. 
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1.  Wat is er nodig  voor JPtrainControl 
Voor JPtrainControl zijn de volgende zaken nodig: 

- Tablet of Smartphone met Android versie vanaf 4.0.3. 

- GBtrain op een PC 

- Wifi Netwerk 

- JPtrainControl programma 

- En optioneel:  Een spoorbaan met treincomputer (Zoals IIntellibox of 

Massoth) 

1.1 De Tablet of Smartphone 
Deze moet  minimaal Android versie 4.1 hebben.  Verder werkt JPtrainControl 

met elke schermgrootte, aanbevolen is minimaal 5”   

JPtrainControl komt niet uit de APP play store (van Google) maar vanuit een 

eigen web site.  Hiervoor dient wel op de tablet of smartphone toestemming te 

zijn om vanaf onbekende bronnen een app te mogen instelleren. 

Voor grote tablets  (boven de 7” ) is het mogelijk om,  binnen JPtrainControl,  

het scherm in twee delen te doen,  waardoor uitgebreidere  bediening 

mogelijk is. 

1.2 GBtrain 
Op een PC moet GBtrain geïnstalleerd zijn om  te kunnen verbinden met 

JPtrainControl.  Er zijn een paar kleine voorwaarden aan verbonden , deze 

worden verderop apart behandeld. 

1.3 Wifi Netwerk 
De PC met GBtrain en de tablet/smartphone dienen in hetzelfde Wifi netwerk 

te zijn. Controleer dit goed,  het is niet nodig voor GBtrain en JPtrainControl 

dat deze verbinding heeft met internet,  behalve voor het installeren van 

programma’s/app. 

1.4 JPtrainControl app 
De app JPtrainControl  wordt vanaf een aparte website gedownload en 

geinstalleerd.  Er zijn twee versies:  De gewone en de Beta versie. 
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2.   De mogelijkheden met JPtrainControl 
JPtrainControl heeft o.a. de volgende mgelijkheden 

 Bedienen van (Loc) decoders  met functies 

 Bedienen van Accessoires  (wissels/seinen etc) 

 Uitlezen contacten 

 Bediening en uitlezen GBswitch bestand en overdracht hiervan naar 

andere  tablet/smart phone 

 Lijst van Omatic bediening (geavanceerd gebruik) 

 Zonder verbinding met GBtrain aanmaken van (loc) decoders en 

Accessoires   

 Geluiden en spraak bij overgaan van contact of accessoire 

3. JPtrainControl Installeren 
 JPtrainControl is te instelleren van: 

http://www.spoor2club.nl/_johan/JPtrainControl/ 

Of zoek met Google naar Jptrain en dan Service Pagina Jptrain. 

Er zijn twee versies: 

De eerst genoemde:   jptraincontrol.apk 

En verder op de pagina bij beta:  ook hier de download van jptraincontrol.apk 

De beta versie is een test versie, mag worden geïnstalleerd, maar kan zijn dat 

deze niet 100%  functioneert. 

Let op ! 

Gebruik Google Chrome voor de download,  sommige 

tablets/smartphones hebben een eigen webbrowser, waar 

niet mee kan worden gedownload 

3.1 JPtrainControl download 
Ga naar de webpagina en klik op jptraincontrol.apk 

(pagina kan afwijken van wat hier wordt weergegeven.) 

http://www.spoor2club.nl/_johan/JPtrainControl/
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Er kunnen meerdere meldingen zijn,  accepteer deze of klik op Downloaden 

Hier wordt een voorbeeld gegeven van de download.  Het kan zijn dat dit 

anders is,  volg de instructies, die worden weergegeven 

Voorbeeld: 

 

 

Na de download komt de melding: 

 

Klik op openen 

Hierna: 
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Klik op installeren: 

Het installatieproces  gaat verder, kan tijd in beslag nemen. 

Bij succesvolle installatie: 

 

JPtrainControl is nu ook te vinden bij de Apps. 
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Indien de melding komt:  Onbekende Bron, deze accepteren 

Indien er geen automatische koppeling is van downloaden en Installeren (bij 

oudere android versies) zoek naar de map Download,  hierin staat 

jptraincontrol.apk,   klik hierop. 

Kijk eventueel in de handleiding van  de tablet/smartphone 
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4. Eerste start JPtrainControl 
Nu de app geïnstalleerd is kan deze opgestart worden,  direct na de installatie 

(openen) of vanuit de app lijst. 

Er komen eerst een aantal meldingen: 

Accepteer deze door Toestaan 

 

 

  

Nu komt de volgende melding: 

 

Hier moet een naam worden opgegeven. Zorg dat het een herkenbare naam 

is, zoals:  
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Deze naam is nodig voor identificatie binnen GBtrain. 

JPtrainControl wordt nu afgesloten en kan opnieuw worden gestart. 
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5.  Starten JPtrainControl 
Nu start JPtraincontrol, het scherm ziet er zo uit: 
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Belangrijk! 

In deze handleiding wordt alleen de basis 

behandeld voor het bedienen van een (Loc)decoder 

en  accessoire¸  voor geavanceerde functies zijn 

aparte handleidingen. 

1.1. 5.1.  De belangrijke onderdelen van het 

scherm 

 

1.  Menu (tab)  keuze 

2. Verbinding maken met GBtrainHost 

3. Afsluiten JPtrainControl 
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1.2. 5.2. De tab keuze(s) 

 

1. (Loc) decoder bedienen  

2. Accessoire bediening/uitlezing 

3. Configuratie t.b.v. (Loc)decoder/accessoires binnen JPtrainControl 

4. Instellingen JPtrainControl 

En binnen optie (3) 

5. Verbinding met GBtrain en afsluiten 

6. Aanmaken/aanpassen (loc) decoders 

7. Extra  configuratie t.b.v. (loc) decoders. 

8. Aanmaken/aanpassen accessoirea 

9. Extra mogelijk heden 

 

Voor gebruik optie 6,7,8 en 9 is geen verbinding met Wifi of GBtrain nodig. 

 

1.3. 5.3. Standaard JPtrainControl 
Als JPtrainControl voor de eerste keer wordt opgestart is er een Loc 
aangemaakt,  met ID nummer 3 en 16 functies.  Er zijn er geen accessoires. 
 
Er dient altijd minimaal een (loc) decoder bekend te zijn binnen 
JPtrainControl. 
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6. Verbinding maken met GBtrainHost 
Nu kan een verbinding met GBtrainHost worden opgebouwd. 

Let op de instellingen van GBtrainHost  en de PC en dat de tablet/smartphone 

in het zelfde Wifi netwerk zijn. 

Zie ook de handleiding van GBtrain. 

Het is aanbevolen om binnen GBtrainHost bij Netwerk de optie Gebruik 

Broadcast aan te zetten  

1.4. 6.1. Verbinding opzetten 
Er hoeft niets ingesteld te worden voor het opzetten van de verbinding: 

Druk op: 

 

En GbtrainHost wordt automatisch binnen het netwerk opgezocht. 

Let er wel op dat de GBtrainHost en de tablet/smartphone in hetzelfde Wifi 

netwerk zijn. 

Bij de goede verbinding verschijnt het  host nummer en het Client nummer
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6.2. Loc bediening 
Nu kan de loc worden bediend. 

Ga naar: 

 

 

En we krijgen dit scherm: 
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1.5. 6.3.  Loc scherm 

 

1. Info over de Loc,  altijd het Loc ID, kan aangevuld zijn met naam van de 

loc en eventueel foto 

2. Loc verlichting aan/uit 

3. GO toets voor GBtrainHost  (kan op GBtrainHost uitgezet zijn) 

4. STOP toets voor GBtrainHost 

5. Functiebediening voor Loc decoder 

6. Snelheid en richting  bediening 

Bij 1 kan ook een ander te bedienen LOC worden geselecteerd. 
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7. Aanmaken/wijzigen van (loc)decoders 
Binnen JPtrainControl kunnen (loc)decoders aangemaakt/bewerkt worden. 

Hier wordt allen de basis uitgelegd, er is een handleiding Aanmaken 

locomotieven geavanceerd. 

7.1  Naar de loc editor gaan 
Door op het volgende iccon te klikken wordt de loc editor geopend: 

 

Hier komt gelijk het edit scherm naar voren. 

HEEL BELANGRIJK!  JPTrainControl  heeft altijd minimaal een loc nodig om te 

werken,  standaard is dit loc nummer 3,  als er een andere aangemaakt is, kan 

deze verwijderd worden. 

7.2. Knoppen bovenaan bij de editor 
Bovenaan bij de editor zijn nog een aantal knoppen, door hierop te drukken 

zijn er de volgende functies: 

 

1. Aanmaken nieuwe loc 

2. Kopiëren van een bestaande loc naar een nieuw nummer (advanced) 

3. Aanmaken/bewerken van een SET (die bij een functietoets kan worden 

gebruikt. (advanced) 

4. Verwijderen van een loc. 
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5. Alle wijzigingen ongedaan maken 

6. Opslaan van de locs (alle locs worden tegelijkertijd opgeslagen.  

 

1.6. 7.3. Aanmaken nieuwe loc. 
Als de knop: 

  bediend wordt, kan er een nieuwe loc worden aangemaakt. 

Het volgende krijg je dan: 

 

2. LOC ID,  verplicht veld, is tussen 1 en 10239 en komt overeen met het 

nummer van de loc decoder. Eenmaal opgeslagen kan dit niet gewijzigd 

worden, het is mogelijk om meerdere keren hetzelfde nummer te 

gebruiken, verderop hierover meer. 

3. Loc naam,  geheel vrij, mag worden ingegeven en kan aangepast 

worden 

4. Standaard aantal functies bij de loc, kan naderhand  worden 

aangepast. Het is zelfs mogelijk om zonder ( 0 )  functies te werken 

5. OK,  als alles naar wens is ingevuld wordt hier de loc aangemaakt  

6. ANULEREN, als men toch geen loc wil aanmaken. 

 

Nadat op OK is gedrukt kan de loc bewerkt worden. 

  



              
 

                  JPTrain V5.2.4.                  April 2019     Pagina 20 van 22 
 

7.4. Selecteren loc voor bewerken 
Elke loc kan bewerkt worden,  dit wordt gedaan door de loc op ID te 

selecteren uit de lijst: 

 

1. Lijst van alle locs. 

2. Naam van de geselecteerde loc, indien ingevuld,  kan hier ook worden 

aangepast 

3. Afbeelding van de loc, wordt behandeld in  de  advanced handleiding 

Druk op 1 en het volgende verschijnt (voorbeeld) : 

 

(Hier zijn afbeeldingen van Locs weergegeven, dit is de advanced) 

Druk nu op een van de locs (ergens op de regel van deze loc) en deze 

verschijnt in het editor scherm,  wij kiezen voor loc 805 en alle informatie 

m.b.t. deze loc verschijnt. 
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De naam kan worden aangepast door op de naam te drukken. 

7.5. Functies van de loc 
De standaard functie van een loc is : 

<toets>   < Functie>  <tekst op de toets> 

Deze is standaard ingevuld als toetsnummer met identiek functienummer en 

identieke tekst op de toets. 

Toets=1   Functie=1  Tekst=1 

Toets= toets positie op het scherm 
Functie= overeenkomstige functienummer van de loc decoder 
Tekst= vrije tekst op de toets 
Deze invulling binnen JPtrainControl is zo standaard gedaan, maar kan 

helemaal naar eigen wens worden aangepast.  

Als voorbeeld: 

Toets=1   Functie=3  Tekst=”FLUIT” 

Het is zelfs niet verplicht om een tekst in te vullen,  deze toets kan dan wel 

bediend worden. 

Het is ook mogelijk om een toets zonder functie aan te maken, dit wordt 

verderop beschreven. 

7.6 Standaard functie met afbeelding 
Deze wijkt niet zoveel af van de standaard functie, alleen in plaats van een 

tekst wordt er een afbeelding (uit een lijst) gekozen. 
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Alleen kan ook hierbij de optie worden ingesteld om een niet bedienbare toets 

op het scherm  te krijgen. 

7.7 Verwijderen loc  
Selecteer de te verwijderen  de loc uit de lijst: 

 

Druk op 1  en selecteer de loc, deze kan dan verwijderd worden. 

Druk nu op (4): 

 

 

 

 


