
              
 

                  JPTrain V5.2.4.                  April 2019     Pagina 1 van 30 
 

 JPTrain 
JPTrain versie 5.2.4 Alpha  28 april 2019 

Aanmaken 
locomotieven 

 
Hier wordt beschreven hoe locomotief en functiedecoders binnen 
JPtrainControl aangemaakt kunnen worden met de bijbehorende 
functionaliteit. 
 
Het is absoluut niet noodzakelijk om alle functionaliteit te gebruiken, men kan 
ook volstaan met enkel een ID nummer en het aantal functies. 
 
De handleiding geldt zowel voor locdecoders als functiedecoders,  in de tekst 
wordt alleen verwezen naar  loc. 
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1.  Inleiding,  informatie over het 

bedienscherm 
Alvorens locdecoders worden aangemaakt, kijken we eerst even naar het 

bedien scherm: 

 

1. Afbeelding van de loc,  is niet noodzakelijk om te gebruiken 

2. ID nummer van loc van 1 t/m 10239, moet altijd worden opgegeven. 

3. Naam van de loc, alleen voor extra informatie, mag worden ingegeven 

4. t/m 19  Functies van de loc,  er zijn veel meer functies mogelijk,  16 

stuks worden weergegeven, zijn er meer dan kan er worden gescrolled. 

Functies worden standaard weergeven met hun nummer, maar kan ook 

aangepast worden naar naam of afbeelding. Functienummers zijn van 1 

t/m 10239 mogelijk, mits de treincontrolunit dit ondersteund. Het is niet 

noodzakelijk dat toetsnummer en functienummer gelijk zijn.  Hiernaast 

bestaat er ook de mogelijkheid om onder een toets een set (combinatie 

van commando’s) aan te maken. 

Let wel op de volgorde van de toetsen. 
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2.  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. 

2.1 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 

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

gebruikt. 

4. Verwijderen van een loc. 

5. Alle wijzigingen ongedaan maken 

6. Opslaan van de locs (alle locs worden tegelijkertijd opgeslagen.  
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3. Aanmaken nieuwe loc. 
Als de knop: 

  bediend wordt, kan er een nieuwe loc worden aangemaakt. 

Het volgende krijg je dan: 

 

1. 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. 

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

worden 

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

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

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

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

 

Nadat op OK is gedrukt kan de loc bewerkt worden. 
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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, kan hier uit een lijst worden geselecteerd 

Druk op 1 en het volgende verschijnt (voorbeeld) : 

 

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. 

De afbeelding kan uit een lijst worden gekozen, Druk op 3 (het grijze vlak 

rechts naast de naam van de loc)  Hier een voorbeeld lijst: 

 

Druk op een afbeelding en deze verschijnt dan in het editor scherm: 
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5. Functies van de loc 
Alvorens behandeld wordt hoe de functies van de loc aangemaakt 

respectievelijk bewerkt worden komt er eerst een uitleg over de 

mogelijkheden 

5.1. Standaard functie 
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. 

5.2. 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. 

Alleen kan ook hierbij de optie worden ingesteld om een niet bedienbare toets 

op het scherm  te krijgen. 

5.3. Automatisch uitzetten van een functie 
Normaal is het zo dat een functie aangezet wordt m.b.v. de bijbehorende toets 

en dat door deze zelfde toets deze functie ook weer wordt uitgezet. 

Dit automatisch uitzetten kan zo worden ingesteld dat de functie automatisch 

na 1 of 3 seconden weer uit gaat.  
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5.4. Combinaties van functies onder een toets. 
Het is ook mogelijk om onder een toets een combinatie van functies te zetten, 

binnen JPtrainControl is dit een SET.  Deze wordt bediend door een enkele 

toets binnen de loc bediening. 

Een lijstje van de mogelijkheden: 

1. Functies aan/uit zetten 

2. Loc laten rijden met bepaalde snelheid 

3. Instelbare tijd wachten tot het volgende commando 

4. Loc rijrichting aanpassen 

5. Functie van een andere loc bedienen 

6. Loc licht aan/uit 

Wel is het belangrijk dat als zo’n SET wordt bediend, er niets anders kan 

worden gedaan met JPtraincontrol. 

Zie hoofdstuk 6 Set aanmaken 
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6. Set aanmaken 
Een Set is een aantal commando’s, die onder een functietoets  bij de loc 

bediening  gebruikt kan worden. 

Er kan ook een speciale set worden  gemaakt, die onder de “noodstop” knop 

bij de loc bediening gezet kan worden. 

Sets worden bij de loc bediening altijd op naam weergegeven met de 

aanduiding *set*. 

Hier een voorbeeld: 

 

Belangrijk ! Hou er altijd rekening mee, dat om het moment dat een 

set wordt bediend binnen de loc bediening,  niets anders bediend 

kan worden binnen JPTrainControl, maak sets daarvoor niet te 

lang of laat ze niet teveel tijd in beslag nemen. 

Let ook op!  Voor elk commando binnen een SET  wordt 1 seconde 

gebruikt. 

6.1. Set editor openen 
Om de set editor te openen: 
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Ga naar JPtrainControl Setup (1) 
Open loc bewerking (2) 
Open de set editor (3) 
De eerste set verschijnt,  indien er nog nooit een set is gemaakt is dit “init”  
Sets kunnen aangemaakt, aangepast en verwijderd worden. 

6.2. Set editor hoofdfuncties. 
De hoofdfuncties op een rijtje: 

 

1.  Voor de eerste regel binnen de set een commando invoeren (wordt 

verderop beschreven) 

2. Nieuw set toevoegen 

3. De set, die op dat moment bewerkt kan worden. 

4. Het opslaan van alle sets  (sets kunnen niet individueel worden 

opgelagen) 

5. Verwijderen van de huidige set, hier zijn een paar voorwaarden aan 

verbonden. 

6. Verlaten van de set editor.    

6.3. Nieuwe set toevoegen 
Zodra de +  toets wordt bediend komt het scherm om een nieuw set aan te 

maken: 

 

En dan: 
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Vul hier de naam van de nieuwe set in. Hou er altijd rekening mee dat deze 

naam uiteindelijk ook verschijnt onder een toets bij de loc bediening.  Maak 

dus niet te lang. 

Er wordt nu een set aangemaakt met de naam “Voorbeeld” : 

 

Klik op OK. 

6.4.  Scherm bewerken Set 
Zodra de naam van de set is ingeven en na de OK wordt het volgende 

weergegeven: 

 

1.  Regelnummer binnen de Set,  dit is ook de volgorde van de commando’s  

(1=eerste,  2=tweede   etc.) 

2. Commando voor deze regel. Dit is een “pull-down” optie waar een 

commando uit geselecteerd kan worden,  Zie 6.3.3 Set Commando’s 

3. Hier verschijnt een bewerkingsveld als bij (2) extra gegevens nodig zijn,  

zoals bij functie bediening, loc snelheid,  wachttijd en ook speciale 

functies. 

4. Hier kan deze commando regel worden verwijderd. 

5. Voor het invoegen van een commando regel direct onder deze commando 

regel. 

6. Voor het invoegen van een commando regel boven  commando regel 1. 
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Zodra een set wordt opgeslagen,  of een andere set binnen de set editor 

wordt  geselecteerd, wordt dit set (bij selectie van ander Set tijdelijk) 

opgeslagen,  alle regels waarin het commado: “Geen commando” worden 

gelijk verwijder: 

 

 

6.5.  Set commando’s overzicht. 
Door op (2) te klikken verschijnt een lijst met alle commando’s,  die per regel 

kunnen worden ingegeven.  Sommige commando’s  hebben extra invoer 

mogelijkheid  (m.b.v. tekst) om deze te complementeren. 

Alle commdo’s worden verder apart behandeld 

Op de volgende pagina de lijst van de commando’s,  de pagina hierna de 

beschrijving van het commando en vervolgens uitleg over elk commando. 
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1 Geen commado. 

2 Loc licht uit 

3 Loc licht aan 

4 Bepaalde functie van een loc uit 

5 Bepaalde functie van een loc aan 

6 Loc rijrichting vooruit. 

7 Loc rijrichting  achteruit. 

8 Loc stop 

9 Loc bepaalde snelheid geven 

10 Bepaalde tijd wachten bij uitvoeren van Set 

11 Bij opgegeven loc (decoder) nummer functie bedienen 

12 Als de set met het opgegeven loc (decoder) nummer wordt 
bediend gaat deze functie uit. 

13 Als de set met het opgegeven loc (decoder) nummer wordt 
bediend gaat deze functie aan. 

 

Alle commando’s worden apart behandeld. 

6.5.1. Geen commando 
Dit commando: 

 

 Heeft geen enkele functie.  Zodra er binnen de Set editor wordt opgeslagen 

of een ander set wordt geselecteerd,  wordt deze regel verwijderd. 

Bij het aanmaken van een nieuw set verschijnt deze als eerste. 

6.5.2. Loc licht uit 
Dit commando: 

 

Schakelt het licht van de Loc (decoder) uit, dit betreft wel alleen als het licht 

onder de standaard lichtfunctie zit.  Indien het licht onder een andere functie 

zit, kan dit hiermee niet bediend worden  

6.5.3. Loc licht aan 
Dit commando: 
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Schakelt het licht van de Loc (decoder) aan, dit betreft wel alleen als het licht 

onder de standaard lichtfunctie zit.  Indien het licht onder een andere functie 

zit, kan dit hiermee niet bediend worden  

6.5.4.  Functie uitzetten  
Dit commando: 

 

Wordt een bepaalde functie van de loc uitgezet.  Er verschijnt een extra veld 

binnen de SET editor, waarmee het nummer van functie kan worden 

ingegeven: 

 

Hier wordt functie 6 van de loc (decoder)  uitgezet. 

6.5.5. Functie aanzetten  
Dit commando: 

 

Wordt een bepaalde functie van de loc aangezet.  Er verschijnt een extra veld 

binnen de SET editor, waarmee het nummer van functie kan worden 

ingegeven: 

 

Hier wordt functie 6 van de loc (decoder)  aangezet. 
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6.5.6. Loc vooruit 
Dit commando: 

 

Laat de loc (decoder) in de rijrichting vooruit zetten. 

6.5.7. Loc achteruit 
Dit commando: 

 

Laat de loc (decoder) in de rijrichting  achteruit  zetten. 

6.5.8. Loc stop 
Dit commando: 

 

Laat de loc (decoder) stop zetten.  De snelheid van de loc wordt dan op 0 

gezet en de loc zal dan afremmen tot snelheid 0. 

Sommige decoders willen snelheid “1”  hebben om te stoppen. Gebruik 

hiervoor het commando loc snelheid. 

6.5.9. Loc snelheid 
Dit commando: 

 

Laat de loc (decoder) naar de ingegeven snelheid gaan,  de ingegeven 

snelheid is het eindresltaat.  Het extra veld verschijnt om de snelheid in te 

geven: 
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Hier als voorbeeld snelheid 20: 

 

Sommige decoders willen snelheid “1”  hebben om te stoppen. Gebruik 

hiervoor dit commando loc snelheid. En geef als snelheid “1” in 

6.5.10. Wachttijd  
Dit commando: 

 

Laat het SET gedurende de ingegeven tijd in seconden wachten totdat het 

volgende commando van de SET wordt uitgevoerd. 

 

LET OP!  Bij deze tijd wordt ook de seconde geteld voor het uitvoeren van het 

commando. De hier vermelde 3 seconden is dus in werkelijkheid 4 seconden. 

6.5.11. Andere decoder functie 
Dit commando: 

 

Laat de functie van de aangeven loc(decoder) bedienen. 

Let op!  Deze  loc(decoder) dient bekend te zijn binnen JPtrainControl. Dus 

binnen de lijst van alle locs. 

Als extra optie verschijnt het veld waar alles ingegeven moet worden in de 

syntax:  ´<loc nummer>,functie,0”  voor functie uit 
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´<loc nummer>,functie,1”  voor functie aan 

Hier een voorbeeld,  Loc 806,  functie 7 aan 

 

6.5.12. Als loc, dan functie uit. 
Dit commando: 

 

Zorgt ervoor dat als het SET, dat uitgevoerd wordt en de aangegeven loc 

wordt bedient, dan wordt de ingegeven functie uitgezet (0) 

Syntax  <locnummer>,<functie> 

Als voorbeeld,  als de set wordt uitgevoerd bij loc 806, wordt functie 7 

uitgezet: 

 

6.5.13. Als loc, dan functie aan. 
Dit commando: 

 

Zorgt ervoor dat als het SET, dat uitgevoerd wordt en de aangegeven loc 

wordt bedient, dan wordt de ingegeven functie aangezet (1) 

Syntax  <locnummer>,<functie> 

Als voorbeeld,  als de set wordt uitgevoerd bij loc 806, wordt functie 7 

aangezet: 
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6.6. Voorbeelden van SET 
Hier wordt een voorbeeld van SET behandeld. 
Het  SET laat een loc ontkoppelen van zijn wagons. 
Het wordt stap voor stap doorlopen. 

6.6.1. SET  voorbeeld 1,  Ontkoppelen LOC  
Er is een loc uitgevoerd met op afstand bedienbare ontkoppelaar. 

Bij dit voorbeeld heeft de loc aan elke kant een ontkoppelaar,  beiden worden 

door dezelfde functie bediend,  in dit geval functie 6.  De loc gaat 

ontkoppellen, rijdt klein stukje weg en doet dan de ontkoppelaar weer 

omhoog. 

Er wordt uitgegaan van de volgende status: 

1. Loc staat stil 

2. Loc staat in de goede rijrichting, dus van de wagons af. 

De volgende stappen moeten gedaan. 

1. Ontkoppelaar omlaag,  functie 6 aanzetten 

2. Wachten tot de ontkoppelaar klaar is. 

3. Loc kleine snelheid geven 

4. Loc rijd weg,  hierop wachten 

5. Loc laten stoppen 

6. Ontkoppelaar omhoog,  functie 6 uitzetten. 

Het SET wordt  Ontkop genoemd. 

Eerst maken we het set een door bij de SET editor een nieuwe SET toe te 

voegen met: 

 

In het aanmaken Nieuw Set vullen we de naam in: 

 



              
 

                  JPTrain V5.2.4.                  April 2019     Pagina 22 van 30 
 

Deze naam zal uiteindelijk ook verschijnen in de functietoets van de loc. 
Hou deze naam kort! 
Dan verschijnt het scherm: 

 

Bij (1) wordt er geklikt,  de lijst met commado’s wordt zichtbaar en functie 

aanzetten wordt geselecteerd: 

 

Het invulveld komt er bij en hier wordt 6  ingevuld,  de functie waar de 

ontkoppelaar mee bedient wordt: 

 

De hele regel ziet er als volt uit: 

 

Nu drukken op   voor de volgende regel. 

Zo worden alle  nodige regels ingevuld. 

Uiteindelijk ziet het er zo uit: 
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Verklaring: 

1. Functie 6 aan 

2. Wacht 2 seconden 

3. LOC snelheid 5 geven 

4. Wacht 5 seconden 

5. LOC laten stoppen 

6. Functie 6 uit. 

De tijd dan dit set werkt is: 

Per commando 1 seconde is totaal 6 seconden 
1x (stap 2)  2 seconden wachten 
1x (stap 4)  5 seconden wachten 
Is dus 6+2+5=13 seconden. 

Nu het set opslaan: 

 

En de SET editor verlaten 

 

Nu het SET onder een functie toets bij de LOC zetten. 



              
 

                  JPTrain V5.2.4.                  April 2019     Pagina 24 van 30 
 

Binnen de LOC editor druk, bij de gewenste functietoets op SET 

 

Selecteer nu uit de SET lijst, het juiste set, door hier te drukken: 

   

Selecteer in de lijst Ontkop: 
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De LOC wordt aangepast bij de functie, sla de LOC op. 

 

De LOC ziet er nu in het bedieningsscherm als volgt uit: 
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Door nu op SET  “Ontkop” te drukken wordt het set uitgevoerd. 
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7. Speciale SET Noodstop 
Er is een speciale SET aan te maken, Noodstop. 

Deze set wordt onder een speciale toets bij de LOC opgeslagen en gebruikt . 

 

7.1 Wat is de Noodstop? 
Sommige LOC decoders hebben de mogelijkheid in zich om LOCs langzaam  

te laten optrekken en langzaam te laten stoppen. 

Dit wordt geregeld bij deze decoders (Voor Massoth Decoders CV3 

(optrekken) en CV4 (afremmen).  Hierdoor kunnen LOCs heel mooi optrekken 

en afremmen. Dit kan echter lang duren. 

Het kan noodzakelijk zijn om een LOC direct te stoppen. 

Dit kan via een functie van de LOC,  voor Massoth  L en XL is dit normaal 

functie 8, voor  Massoth  LS en XLS is dit normaal functietoets 16. 

Kijk in de documentatie en de decoder programmering welke functie dit is. 

De functietoets staat onder CV64 

Echter het probleem is dat het lang kan duren eerdat de LOC is gestopt. 

Eerst Functie 16 bedienen en dan op stop. 

Binnen JPtrainControl is het ook mogelijk om dit onder een speciale toets te 

doen. 

Eerst moet er en SET worden aangemaakt,  in dit voorbeeld Noodstop  (de 

naam is echter vrij) 

Dit voorbeeld is voor een LS/XLS 

7.2. Voorbeeld noodstop SET 
Hier het voorbeeld: 
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Maak het set aan en voer de bovenstaande commando’s in: 

(Dit is voor LS/XLS) 

1. Functie 16 aan 

2. LOC stop 

3. Wacht 6 seconden 

4. Functie 16 uit 

Sla dit SET op en verlaat de  SET editor.  

7.2. Noodstop onder de knop zetten 
Selecteer binnen de loc editor de juiste LOC en druk op de Noodstop knop. 

 

 

Er komt een nieuw scherm: 
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Druk op SET 

 

Selecteer uit de lijst de aangemaakte noodstop set en druk hierna op OK 

 

Sla de locs op met  

7.3. Loc bediening noodstop 
Nu verschijnt de extra toets bij de LOC: 
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Als de LOC nu rijdt en er wordt op deze toets gedrukt, dan wordt de Noodstop 

uitgevoerd. 

 

 

 


