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 JPTrain 
JPTrain versie 4.9.4 Alpha 9 maart 2019 

Overdracht switch 
bestand tussen 

tablets/telefoons 
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1. Voorwaarden voor overdracht GBswitch 

bestand. 
Er moeten een aantal zaken van te voren worden gedaan: 

 Er moet een goed GBswitch bestand gemaakt worden,  waarbij alle 

paden naar bestanden niet naar een andere locatie niet gebruikt mogen 

worden.  M.a.w. voor het image bestand alleen de bestandsnaam 

gebruiken. 

 Het bestand moet goed geopend kunnen worden binnen JPTrain. 

 Alle bestanden (*.ini en de images)  moeten in JPTrain staan. 

 Voor het overzetten van een GBswitch bestand is dezelfde Wifi 

verbinding nodig tussen de “verzender”  en de “Ontvanger” 

 Er is geen internet verbinding nodig. 

2. Selectie switch bestand 
Selecteer eerst het bestand dat overgezet moet worden. 
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Het bestand hoeft niet geopend te worden en er is geen verbinding nodig met 

GBtrainHost 

Activeer nu de optie voor het beginnen van de overdracht. 

 

Het selecteren is alleen nodig op het versturende device.  Op het 

ontvangende device alleen het overdracht scherm activeren. 

Het volgende scherm is nu zichtbaar: 
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Optie 

1. Voor het versturen van het bestand 

2. Voor het ontvangen van het bestand 

3. Hier staat het bestand dat wordt gebruikt bij versturen. 

4. Voor het  verlaten van het scherm. 

Activeer eerst het versturende device door optie 1. te selecteren. 

Het scherm wijzigt als volgt: 
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Gebruik nu op het ontvangende device optie 2 en u zult gelijk merken dat het 

bestand wordt verstuurd en ontvangen. 

!  Let op, start dit binnen 10 sec, anders zal het verzenden stoppen ! 

 

Zowel het *.ini bestand als alle images worden compleetverzonden. 

Het scherm op het versturende device ziet er nu als volgt uit: 

 

Let op! Alle bestanden worden altijd verstuurd en altijd overschreven! 

Na het oversturen afsluiten met optie 3. 

De lijst met bestanden wordt automatisch bijgewerkt. In  deze lijst kan nu het 

nieuwe bestand worden geselecteerd en eventueel worden geopend. 
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3. Verwijderen layout bestand 
Het is mogelijk om complete layouts te verwijderen: 

 

1. Selecteer het bestand. 

2. Druk op de vuilnisbak. 

Er wordt gevraagd of het bestand verwijderd moet worden. Zo ja, dan wordt 

dit inclusief alle afbeeldingen verwijderd. 

 

 

 


