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 JPTrain 
JPTrain versie 5.2.0 Alpha 19 april 2019 

Instellingen binnen 
JPtrainControl 
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1. Naar het instellingscherm 
Het instellingscherm is in te schakelen door de button rechts bovenin 

 

Indien het scherm in dual mode staat, is deze button bovenin in het midden.  
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2. De instellingen 
Een aantal instellingen zijn direct actief. Sommige instellingen worden pas 

actief  als JPTrainControl opnieuw wordt gestart na het opslaan van de 

instellingen.  Er zijn ook instellingen, die pas actief  worden na het (opnieuw) 

verbinden met GBtrainhost. De nummers worden in aparte paragraven 

behandeld, inclusief hoe omgegaan moet worden met de instelling.  

Het instellingscherm heeft de volgende instellingen: 

 

2.1. Naam 
Nummer 1 kan de naam, waaronder de smartphone/tablet bij GBtrainhost 

bekend is, worden aangepast.  Indien er geen naam is ingegeven bij het 

starten van JPtrainControl moet deze (automatisch) worden ingegeven. 

De naam is pas actief als er (opnieuw) verbinding wordt gemaakt met 

GbtrainHost. 



              
 

                  JPTrain V5.2.0                  april 2019     Pagina 4 van 7 
 

2.2. Host 
Bij 2 kan het ipnummer van de gbtrainhost worden ingegeven. 

Dit is niet direct nodig om dit te doen, JPtrainControl kan de host automatisch 

opzoeken. 

Bij het opstarten van JPtrainControl staat hier het laatst bekende ipnummer 

waarmee verbonden is. 

Er kan ook geforceerd naar een gbtrainhost verbonden worden door achter 

het ipnummer een “#”  te zetten.   Voorbeeld “192.168.7.200#” 

Deze instelling pas pas actief  bij het opnieuw verbinden met de host. 

Let op, als er geen “#” staat, wordt er automatisch gezocht naar de 

gbtrainhost en kan het ipnummer automatisch worden aangepast 

2.3. Poort 
Bij 3 wordt het portnummer ingegeven van de gbtrainhost, dit is normaal 1001 

en kan hier worden aangepast.  Deze instelling is te vinden binnen 

gbtrainhost. 

Deze instelling pas pas actief  bij het opnieuw verbinden met de host. 

2.4. Toegang 
Bij 4 dient de toegangscode te worden ingegeven, indien deze bij GBtrainHost 

is ingesteld. JptrainControl gaat automatisch naar het instelscherm als de 

code niet juist is. 

2.5. Zichtbaarheid toegangcode 
Bij 5 kan kort de toegangscode zichtbaar worden gemaakt.  
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2.6. Map 
Bij 4 kan de MAP worden ingegeven waaronder JPtrainControl al zijn 

instellingen en gegevens opslaat. 

Dit is normaal de map:  “/jptrain” 

Als hier wat wordt ingegeven worden de gegevens en instellingen onder de 

nieuwe MAP gebruikt. 

Hiervoor is wel opnieuw opstarten van JPtrainControl noodzakelijk. 

De nieuwe MAP komt onder “/jptrain”  te staan. 
Wordt er bijvoorbeeld “eurospoor” ingegeven dan is de nieuwe map: 
“/jptrain/eurospoor”   

Zodra dit is ingesteld en JPtrainControl wordt opnieuw opgestart vinden de 
volgende handelingen automatisch plaats. 
De nieuwe map wordt aangemaakt 
Alle instellingen en gegevens uit de map “jptriain”  worden gekopieerd naar 
deze nieuwe map. 
JPtrainControl gebruikt nu alleen deze nieuwe map. 

2.6.1  Terugzetten Map 
De instelling van de MAP kan worden teruggezet door deze aan te passen. 
Wordt deze leeggemaakt dan wordt de MAP weer “/jptrain” 
Hiervoor is wel opnieuw opstarten van JPtrainControl noodzakelijk. 

2.7. GB Auto 

  Als 5 wordt aangevinkt wordt, bij het opstarten van 

JPtrainControl, direct verbinding gemaakt met GBtrainHost  (mits atief) 

Voor deze instelling dient JPtrainControl opnieuw te worden opgestart. 

2.8. Contact geluiden 

 Bij 9 kan worden ingesteld wat voor geluiden er moeten 

worden weergegeven, indien een contact over gaat. 

Er zijn 3 opties: 
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1. Geen geluid  

2. Alleen een biep 

3. Het contactnummer  in gesproken tekst. 

Deze instelling is direct actief , zonder instellingen op te slaan,  maar let op: 
In het ACC  scherm dienen (eenmalig) de contacten zichtbaar gemaakt te zijn, 
dit in verband met aanmelding aan de host. 
Zodra dit is gebeurd is de beep of de tekst hoorbaar, mits zo ingesteld. 
Het ACC scherm is niet nodig om actief te laten. 
 

2.9. Chat 

 Bij 7 kan worden aangegeven of het Chat scherm  wel of niet 

moet worden weergegeven. 

Deze instelling is, na het opslaan, actief. 

2.10. Scherm 

 Bij 8 kan worden ingesteld of het scherm enkel of dubbel moet 

worden gebruikt.  Bij dubbel scherm kan zowel links als rechts handelingen 

worden verricht, zoals links loc bediening en rechts acc bediening. Deze 

instelling is direct actief , zonder instellingen op te slaan (het scherm schakelt 

om) maar wel JPtrainControl opnieuw opstaren 

Alleen het LOC bediening scherm kan tegelijkertijd links en rechts worden 

gebruikt.  

Hiervoor is wel opnieuw opstarten van JPtrainControl noodzakelijk. 
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2.11. Switch bestand 

 Bij 8 kan worden aangegeven of het Switch bestand 

automatisch moet worden geladen, zodra er verbinding wordt gemaakt met 

GBtrainHost.  Welk bestand wordt gebruikt is te zien in het hoofdscherm 

Deze instelling is, na het opslaan,   direct actief op het moment van (opnieuw) 

verbinden met GBtrainhost. 

2.12. Opslaan instellingen 

 Bij 11 worden alle instellingen opgeslagen en, zoals aangegeven 

bij de diverse punten, direct actief of na verbinden met GBtrainhost of na het 

opnieuw opstarten van JPtraInControl. 

Het instellingscherm wordt gelijk verlaten 

 

2.13. Verlaten instellingen 

 Bij 12 wordt het instelling scherm verlaten, zonder het aanpassen 

van een instelling.  Indien een instelling is aangepast en deze optie wordt 

gebruikt, gaat deze instelling weer naar zijn oude waarde. 

 


