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1. Voorwaarden  
Beoogde doelgroep 
Dit document is bedoeld voor klanten die eigenaar zijn van trainworX's TmIV add-on voor TS 20XX. 
De software is te koop op www.trainworx.nl. 

 

Aanvullende documenten 
 

1. Raadpleeg de documenten bij dit spel en de verschillende informatie op internet voor 
algemene instructies voor het gebruik van Train Simulator 20XX.  

2. Voor meer scenario's kunt u terecht op onze website via https://www.trainworx.nl/scenarios/ 
3. Voor informatie over verschillende problemen die u kunt tegenkomen tijdens het gebruik 

van dit product, lees onze FAQ's op https://www.trainworx.nl/frequently-asked-questions-
overview/ 

4. Als u nog vragen heeft, neem dan contact met ons op via support@trainworx.nl 
 
 

Systeemvereisten 

1. Moderne pc met Intel 5,7- of 9-serie (2020) of AMD Ryzen 5-, 7- of 9-serie (2020) 
2. GPU Nvidia (voorkeur) 980, 1070, 2060, 3050 of gelijkwaardig 
3. Internetverbinding (stabiel) 
4. Computer waarop de volgende software is geïnstalleerd:  

• Windows 10 of 11 
• Winzip, 7zip of een archief uitpakken software 
• DTG Train Simulator 2019 (TS2019) of nieuwer 

  

OPMERKING: Als u verbonden bent met internet wanneer u software installeert en u hebt 
.NET Framework niet op uw computer geïnstalleerd, wordt .NET Framework automatisch 

gedownload en geïnstalleerd. 

http://www.trainworx.nl/
http://www.trainworx.n/
http://www.trainworx.nl/
https://www.trainworx.nl/scenarios/
https://www.trainworx.nl/frequently-asked-questions-overview/
https://www.trainworx.nl/frequently-asked-questions-overview/
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2. Software overzicht  
 

Uitpakken en installeren van de software: 
 

Na het downloaden moet TwX_TmIV_VXX.zip worden uitgepakt voordat de software wordt geïnstalleerd. XX 
is het versienummer. 

Na het uitpakken heeft u de volgende bestanden: 

- TwX_ TmIV_VXX.exe (installeren) 
- Engelse, Duitse, Franse en Nederlandse gebruikershandleidingen 
- EULA-overeenkomst 

 
1. Lees de handleiding voordat u de software installeert 
2. Installeer de software door het installatieprogramma uit te voeren (TwX_TmIV_VXX.exe). Het 

installatieprogramma voert enkele bewerkingen uit om de add-on beschikbaar te maken in uw TS-
omgeving. Controleer de informatie in de voortgangsvensters totdat u bij het invoerscherm van de 
activeringssleutel aankomt. 

3. Zoek en kopieer uw persoonlijke seriële sleutel die u na aankoop is toegestuurd en die u kunt 
vinden in uw account op https://www.trainworx.nl onder 'Downloads'. Plak het vervolgens in het 
seriële toetsveld en druk op volgende. Deze sleutel moet er altijd uitzien als de volgende indeling: 
XXXXXX-XXXXXX-XXXXXX-XXXXXX-XXXXXX-XXXXXX 

4. Nu wordt de software op uw systeem geïnstalleerd in uw railworks-map (.. Programmabestanden 
(x86)\Steam\steamapps\common\RailWorks\Assets\TrainworX\. 

 

 

 

  

OPMERKING: Het installatieprogramma zoekt de locatie van uw steammap op 
in het Windows-register. Zorg ervoor dat u Steam op het juiste station 

installeert en niet alleen de map kopieert. 

https://www.trainworx.nl/
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3. Spelinstellingen 
 

a. Afhankelijk van uw systeem moeten de grafische 
instellingen van uw TS-game dienovereenkomstig 
worden ingesteld. Als u lage framesnelheden of 
geheugendumps (gamecrashes) krijgt, verlaag dan de 
kwaliteitsinstellingen. Dit kan routeafhankelijk zijn. 

b. Stel de bedieningselementen in op 'Expert' 

(Settings-Gameplay) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Op de meeste systemen werken de volgende grafische instellingen het beste. Houd er rekening mee dat u 
misschien liever in de modus 'Volledig scherm' draait in plaats van in 'Venster'en en dat de beste resolutie 
afhankelijk is van uw monitor. 
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Controleer in het menu Pauze (druk op esc tijdens het spelen) de volgende instellingen voor de beste 

resultaten: 
 

Informatie voor scenariobouwers 
 
Zorg ervoor dat u de TmIV en (indien nodig) de Uacs-wagons (in CreativeworX) ontgrendelt voordat u een 
scenario bouwt. 
Screenshot hieronder ter referentie: 
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OPMERKING: Als u meer treintypen aan uw scenario wilt toevoegen, ontgrendel deze dan ook in dit 
menu. Houd er echter rekening mee dat het laden van het scenario langer duurt, hoe meer assets u 

ontgrendelt. 
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4. Meegeleverde versies 
Tm 232 SBB CFF FFS 

 

Tm 232 SBB CFF FFS verweerd 
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Tm 232 SBB Infra verweerd 

 

Tm 9675 
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Ook inbegrepen zijn onze Uacs wagons: 
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In uw Quick Drive menu vindt u de volgende vermeldingen: 

• Alle TmVI versies als sololok (lokzug) 
• De Tm 232 SBB CFF FFS met 5 Uacs wagons 
• De Tm 232 SBB Infra met 10 Uacs wagons 

 
Scenario 's 
Dit pakket bevat 2 scenario's om u op weg te helpen. Meer scenario's zijn te vinden op onze website op 
www.trainworx.nl/scenarios. 

 
- TwX [Tm232] 001 – Rangeer in Erstfeld 

• Gotthardbahn route door Rivet Games 
• TwX Re 421 verpakking (2021) 
• TwX Re 620 verpakking 

- TwX [Tm232] 002 – Breng Re 4/4 I naar Depot/Team Historic Olten 
• Zürich-Olten route door B42 
• TwX Re 4/4 Ik pendelzug 

 
 

  

http://www.trainworx.nl/scenarios
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5. Bediening  
Het pakket wordt geleverd met een volledig functionele cabine. Hieronder vindt u een uitleg van de 
bedieningselementen: 

 

1. ZUB bevestiging 
2. Regelaar en remmen 
3. Noodrem 
4. Zand 
5. Lokfluit 
6. Richtingsschakelaar (vooruit, neutraal of achteruit) 
7. ZUB-test/start 
8. ZUB-reset 
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9. Start motor 
10. Stop motor 
11. Dienstverlichting 
12. Contactsleutel 
13. Rangeermodus (Manoever) 
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14. Handrem 
15. Open deur (Ctrl-Shift-D om te sluiten) 
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16. ZUB bevestiging achterzijde 
17. Rijregelaar achter 

  



 

 

 

17 User Manual SBB CFF FFS TmIV for TS20XX (V1.0) 

  

Function Funktion Group AZERTY Action Aktion
AWS/ZUB Zugbeeinflussung Safety Q Q Acknowledge Betätigung
Combined Throttle Brake Fahrschalter (Bremse) Drive A A Forward Vorwärts
Combined Throttle Brake Fahrschalter (Bremse) Drive D D Backward Rückwärts
Emergency Brake Notbremse Brakes Backspace Backspace ON EIN
Handbrake Feststellbremse Brakes Slash (/) - ON-OFF EIN-AUS
Horn Pfeife Safety B B ON EIN
Instrumentlight Instrumentenlicht Lights Ctrl I I Forward-ON Vorwärts-EIN
Instrumentlight Instrumentenlicht Lights Ctrl Shift I I Backward-OFF Rückwärts-AUS
Key Schluessel Safety Ctrl K K Lock-Unlock Verriegelt-Entriegelt
Motor Start Motor Ein Diesel Ctrl 9 9 ON EIN
Motor Stop Motor aus Diesel Ctrl 0 0 OFF AUS
Gear Up Übertragung Diesel Ctrl Shift G G Gear up (line speed) Liniengang
Gear Down Übertragung Diesel Ctrl Shift G G Gear down (Shunting speed) Rangiergang
Reverser Wendeschalter Drive W W Forward Vorwärts
Reverser Wendeschalter Drive N N Neutral Neutral
Reverser Wendeschalter Drive S S Backward Rückwärts
Sander Zand Drive X X ON EIN
Servicelights*** Dienstbeleuchtung Lights H H Cycle Positions Up Durchlaufen Positionen Auf
Servicelights Dienstbeleuchtung Lights Shift H H Cycle Positions Down Durchlaufen Positionen Runter
Wipers Wischer Safety V V ON-OFF EIN-AUS
Door Tuer Safety Ctrl Shift D D Open-Close Offen-Zu
Zug-Manoever (Only CH) Zug-Manoever (Nur CH) Safety Ctrl M M ON-OFF EIN-AUS

QWERTY
Key Mapping SBB CFF FFS TmIV - TrainworX
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6. Bediening van de Tm IV 
Eerste stappen 
Na het betreden van de cabine draait de motor al. Umoet op zijn minst de volgende stappen ondernemen om in 
beweging te komen: 

1. Verlichting instellen (H / Shift-H). 
2. Kies versnelling, Vooruit is Lijnsnelheid(max 60Km/h), Achteruit is Lage snelheid (max 30 Km/h). 
3. Stel richtingsschakelaar in, druk op de vooruit- of achteruitknop (W = Vooruit, N = Neutraal, S = 

Achteruit). 
 

Rijden met de joystick (Fahr-Brems-Schalter) 
De joystick op het RailTec-paneel is een gecombineerde tractie- en remregeling. 

 

Druk naar voren om te versnellen, trek achteruit om te remmen. De posities worden beschreven in de 
bovenstaande afbeelding. 

1. Snelheid toevoegen 
2. Houd snelheid vast 
3. Snelheid verlagen 
4. Neutraal/uit 
5. Remkracht verminderen 
6. Remkracht vasthouden 
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7. Remkracht verhogen 

Dienstverlichting 
De verlichting kan als volgt worden ingesteld: 

 

Als u de schakelaar naar de rechterkant beweegt, worden de lichten in de voorste richting ingesteld. Wanneer de 
schakelaar op de eerste positie rechts is ingesteld, toont de voorkant 3 witte seinen en achter 1 rood. Teken 
gewoon een denkbeeldige lijn door de schakelaar. 

Als u de schakelaar naar links draait, worden de lichten in omgekeerde richting gerangschikt. Dus de eerste positie 
links toont 3 witte lichten aan de achterzijde en één rood aan de voorkant. 

 

ZUB (CH) 
ZUB is actief na het starten van de ZUB testequence (Groene ZUB Knop). Deze gesimuleerde lok heeft een 
beperkte ZUB-functionaliteit. 

De standaardinstelling (uit) maakt gebruik van het standaard AWS-systeem van het spel. Als u ervoor kiest om het 
Zwitserse ZUB-systeem te gebruiken, voert u de volgende stappen uit na stap 5 van de basisstartvolgorde: 

1. Druk op de groene knop op het ZUB-paneel. Er wordt een test uitgevoerd. 
2. Aan het einde van de ZUB-test wordt de noodrem toegepast en klinkt er een continue 

waarschuwingszoemer. 
3. Om de testvolgorde te beëindigen en ZUB te activeren, drukt u op de rode knop op het ZUB-paneel. 
4. ZUB is nu actief. Er zijn 2 modi beschikbaar: 

a. ZUB simulatie op routes met ZUB magneten. Deze modus wordt automatisch geactiveerd nadat 
de trein de eerste magneet heeft opgehaald. Deze modus is het meest realistisch. 

b. ZUB simulatie op routes met andere magneten of zonder ZUB magneten. Deze modus probeert 
het ZUB-display te bedienen met behulp van track- en signaalinformatie. 
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Lees meer over de functie van ZUB 121 op pagina 19. 

Houd er rekening mee dat het ZUB-systeem in gesimuleerde modus zonder echte ZUB-magneten 
afhankelijk is van een mix van track- en signaalingang. De juiste werking van ZUB is dus niet 

gegarandeerd.  
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Rangeer (Manöver) (CH) 
Door op de 'Manoever'-schakelaar (Ctrl-M) te drukken, wordt het ZUB-systeem overbrugd en kunnen rode 
signalen zonder SPAD of noodrem worden doorgegeven. U moet onder de 40 km/u blijven (waarschuwing). Dit 
wordt normaal gesproken gebruikt bij het rangeren. 

 

7. Andere functies  
Ramen en cabinedeur openen. 
De ramen op de voorste en achterste rijpositie kunnen worden geopend. Hiervoor zijn geen sneltoetsen. Ook 
kan de deur worden geopend. Wanneer de deur wordt geopend, kunt u de handgreep niet van binnenuit 
bereiken, dus gebruik Ctrl-Shift-D om deze weer te sluiten. 

 

8. ZUB 121  
Bij het rijden op een Zwitserse route heeft het de voorkeur om het ZUB 121-systeem actief te hebben. Dit 
systeem is als de Nederlandse ATB en Duitse PZB. ETCS zal dit systeem op termijn in heel Europa inhalen. 

Deze gesimuleerde TmIV heeft 2 ZUB-modi: 

1. Geëmuleerde ZUB voor routes zonder echte ZUB magneten (voor input van de signalen en het spoor) 

2. Echte ZUB voor routes met AUB magneten op de rails. Op dit moment is dit alleen beschikbaar op Zwitserse 
routes van Rivet Games. 

 a) Geëmuleerde ZUB 

Dit systeem is actief wanneer de ZUB-testvolgorde is voltooid (zie pagina 9). De motor neemt informatie 
van het spoor en signalen om ZUB 121 te simuleren. Dit systeem is volledig afhankelijk van de kwaliteit 
van de route waarop het rijdt en zal van tijd tot tijd de juiste informatie missen om goed te functioneren. 
Meestal wordt u echter op de hoogte gebracht van snelheidsbeperkingen op het spoor en moeten 
remcurven worden gehandhaafd om waarschuwingen en of noodstops te voorkomen. 

Als u merkt dat een specifieke route niet 'goed' speelt met dit systeem, moet u waarschijnlijk afzien van 
het activeren van ZUB en in plaats daarvan het basis AWS-systeem gebruiken (standaard) 
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 b) Echte ZUB 

Na het activeren van ZUB en het wegrijden in de hierboven genoemde modus (1), zal de DPZ 'luisteren' 
naar Rivet Games ZUB magneten. Zodra het er een detecteert, schakelt het automatisch over naar de 
Magnet ZUB-modus. 

Nu is het ZUB 121-scherm volledig afhankelijk van informatie afkomstig van de magneten. Dit zou je in theorie 
een realistisch ZUB-gedrag moeten geven. De magneet bij het waarschuwingssignaal stuurt na het passeren een 
signaal naar het display, waarbij op het display de komende hoofdsignalen met beperkte snelheid (bijvoorbeeld 
60 km/h) worden weergegeven. Als die snelheid lager is dan de huidige rijsnelheid, wordt een remcurve bewaakt 
en moet u geleidelijk (tot 60) vertragen totdat u het hoofdsignaal bereikt. Na het doorgeven van dat signaal 
schakelt het display over naar de 'bewaakte' modus (----). 

Algemeen gedrag 

Na een waarschuwing over een beperking wordt het display weergegeven (----) na het betreden van het 
beperkte gebied (hoofdsignaal). Wanneer de beperking wordt opgeheven (einde van het beperkte gebied) kan 
het display 7777 weergeven, wat betekent dat de beperkte snelheid nog steeds actief is totdat uw volledige 
trein die magneet heeft gepasseerd, het display keert dan terug naar 'geen beperking' (----). Dit betekent dat u 
zich nu moet houden aan de maximumsnelheid die is ingesteld voor dat specifieke stuk spoor. 

Bij het doorgeven van een signaal dat een beperking aangeeft (en een magneet die die beperking naar het ZUB-
display stuurt), klinkt de ZUB-waarschuwingszoemer en begint de ZUB-knop geel te knipperen. Je moet die knop 
naar rechts draaien om te erkennen. Als u dit niet doet, zal dit leiden tot een noodstop. 

Als u tot een haltsignaal (rood hoofdsignaal) rijdt, verschijnt op het display een '0' (nul). Als je eenmaal volledig 
tot stilstand bent gekomen, kun je pas beginnen met bewegen als het hoofdsignaal naar iets anders dan rood 
gaat. U krijgt een  

waarschuwing en noodstop als u ervoor kiest deze regel te negeren. Als het signaal verandert van rood naar geel 
of groen, kunt u uit de 'stop'-modus breken door de ZUB-bevestigknop naar links te draaien. U kunt nu doorgaan 
met het passeren van het hoofdsignaal met een maximumsnelheid van 40 km/u. 

Na een volledige stop toont ZUB 40km/h tot de eerste ZUB magneet. Dit werkt perfect op routes met magneten, 
maar kan op sommige andere routes vreemd gedrag vertonen. 
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