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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 advanced instellingen 
Standaard verschijnen alleen de instellingen voor de gewone gebruikers. Er 

zijn een paar instellingen alleen voor de meer ervaren gebruikers. Een aantal 

instellingen zijn direct actief. Sommige instellingen worden pas actief  als 

JPTrainControl opnieuw wordt gestart na het opslaan van de instellingen.   

De advanced mode wordt op twee manieren beschikbaar: 

1.  Door lang op “JPTrainControl Instellingen” te drukken. 

2. Automatisch als een van de Advanced Instellingen actief is. 

 

 

2.1. Activeren Advanced Instellingen 
Indien (1) lang wordt ingedrukt en er nog geen Advanced Instelling actief is,  

kan de MAP worden ingegeven waaronder JPtrainControl al zijn instellingen 

en gegevens opslaat. Zijn ze wel zichtbaar hoeft deze niet te worden gebruikt. 
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2.2. Heartbeat 

Hier (bij 2)  wordt ingesteld of de heartbeat naar de host 

moet worden gebruikt indien er een verbinding is met GBtrainhost. Heartbeat 

is een communicatie middel wat periodiek (om de 15 seconden) controleerd 

of er nog een verbinding actief is met de GBtrainHost,  zo niet dan wordt 

direct de (poging) verbinding opnieuw maken geactiveerd. 

Deze instelling is direct actief. 

2.3. Omatic 
Indien omatic wordt aangevinkt: 

 

Dan is het mogelijk,  na het aanmelden bij GBtrainHost,  en als Omatic actief is 

en als hierin treinen met Globaal aan staan,  bij deze treinen aanpassingen te 

doen,  gelijk aan dat binnen GBomatic. 

2.4. Log bestand 

Hier (bij 3)  wordt ingesteld dat JPtrainControl acties en 

communicatie moet worden opgeslagen in een log bestand.  

Deze instelling is direct atief. 

Het log bestand kan worden bekeken doordat op het hoofdscherm een extra 

button verschijnt: 

Zodra deze ingedrukt  wordt verschijnt het log 

bestand. 

LET OP!  Dit kan enige tijd in beslag nemen, 

indien het log bestand groot is. 
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Binnen het lezen van het log bestand is ook de knop om het log bestand te 

verwijderen. 

 

 

2.5. Meldingen Popup 

Hier (bij 5)  is het mogelijk om de weergave van systeem 

meldingen aan te passen. 

Staat deze uit dan verschijnen systeem meldingen bovenin het scherm. 

Staat deze aan, dan verschijnen deze meldingen midden op her scherm, over 

de andere informatie. 

Meldingen gaan naar korte tijd weer automatisch weg. 

 


