
JoinFS v1.1.4 (stabiele versie) Setup en configuratie
Let er op dat je, behalve wanneer je aan het testen bent of op een andere manier
mogelijkheden aan het onderzoeken bent wat eventuele aanvullende functies kunnen
zijn van JoinFS dat het beter is dat je de huidige stabiele versie gebruikt voor on-line
vliegen en het creëren van sessies. Huidige stabiele versie is 1.1.15 Check de website

Snelstart gids
Kijk naar de volgende pagina’s voor gedetailleerde setup informatie voor JoinFS en
ook voor toegevoegde functies inclusief:

● Vervangende vliegtuigen

● Het delen van vliegtuigen

● Het delen van weer

● Het opzetten van een verkeerstoren voor air traffic control

● Je eigen sessie creëren- individueel privé en HUB (publieke) sessies.

1. Download en installeer JoinFS

2. Als de scan voor het dialoogvenster voor de modellen verschijnt**

   a. Browse naar de locatie van je flight simulator hoofdirectory en klik ‘OK’

   b. Selecteer de directories waar vandaan je vliegtuigen voor vervanging wilt
       halen (als default zijn ‘Airplanes’ en ‘Rotorcraft’ geselecteerd). Je kunt ook
       andere objecten invoegen zoals boten en auto’s.

   c.  Klik op ‘Scan’

3. Daarna wordt je gevraagd om het vliegtuig van jouw keuze als default in te
stellen dat zal verschijnen als unmatched aircraft**. Als default staat nu
ingesteld de blauw en gouden Cessna 172. Je zou beter een vliegtuig kunnen
nemen dat waarschijnlijk eerder een ‘failed to match’ oplevert (b.v de
Aircreation Trike of een boot of een auto) omdat ook een paar anderen al met
de blauw en gouden cessna 172 zullen vliegen.

4. Selecteer in het hoofdmenu van JoinFS View | Bookmarks**. Klik op de ‘Add’
knop helemaal onderaan. Voor een makkelijk te herkennen identificatie in de
‘Name’ kolom en het IP-adres voor die sessie. Je kunt ook naar View | Hubs
gaan en de gewenste Hub(s) kiezen en daarna op het ‘aanvinkhokje’ voor elke
die je wilt selecteren klikken. Let op: Als je al verbonden bent, zal het IP-adres
default zijn van het adres waar je al inzit (???)  Je hoeft geen portnummer in te
voeren als de sessie de default port 6112 gebruikt. Klik dan op ‘OK’.

5. Selecteer File | Settings in het hoofdmenu

  a. Voer een naam/bijnaam in in de ‘Nickname’ box**

  b. Verschuif de Circle of Activity schuif naar het bereik waarbinnen je andere
      vliegtuigen wilt kunnen zien en interactief mee wilt zijn**



6. Om mee te doen aan een sessie in het JoinFS hulpprogramma:

  a. Als je het IP-adres voor de sessie hebt in Bookmarks selecteer je View |
      Bookmarks, selecteer je de sessie die je wilt volgen en klik je op de ‘Join’
   knop onderaan het Bookmarkvenster.

  b. Je kunt ook het IP-adres van een sessie direct invoeren in de adresbox op
      het hoofdscherm van het JoinFS programma (naast het woord ‘Join:’ klik
      daarna op de ‘Join’ knop aan de rechterkant van de IP-adres box.

Als je simulator al draait en je hebt aangesloten bij een actieve sessie zal je de
woorden ‘Simulator’ en ‘Sessie’ geplaatst zien in groene boxes. Je zult ook het aantal
piloten zien, objecten of (in het geval dat je verbonden bent door een hub) de hub
zelf, op dat moment verbonden met de sessie, naast de ‘Session’ - indicator - Nodes:
(number of nodes). (???).

** Nadat je de eerste setup hebt gedaan dien je alleen maar stappen opnieuw te
doen als je:

 1.  Vliegtuigen toevoegt aan je simulator - Dan moet je de ‘Scan for models’ stap
      herhalen om deze nieuwe vliegtuigen beschikbaar te maken voor vervanging,
      hetgeen je kunt vinden in het hoofdmenu File | Scan

 2.  Als je de unmatched model default substitution wilt veranderen (???). Je kunt
      dit vinden in File | Edit Model Matching en selecteer ‘Default’ in het ‘select the
      model to be replaced’ uitklapmenu.

 3.  Je je bijnaam wilt veranderen of de range waarbinnen je wilt werken.

 4.  Een vinkje (Bookmark?) Wilt toevoegen, veranderen of weghalen.

(Beetje abacadabra allemaal maar op de volgende pagina’s

gaat het beter en wordt eigenlijk hetzelfde verteld als hierboven.

Vert.)



JoinFS setup, gebruik en voorzieningen
JoinFS ondersteunt verbinding tussen gebruikers van de volgende flight simulators:

● FSX box versie

● FSC Steam versie (legacy SimConnect moet geïnstalleerd zijn - inclusief in the
Steam FSX folder - FSX)\SDK\Core Utilities Kit\SimConnect
SDK\LegacyInterfaces\FSX-XPACK\SimConnect.msi

● P3D

● Uitgaven in de toekomst van X-Plane zouden ook ondersteund kunnen worden.

Download en installeer JoinFS - Click Here to download the application

● Sommige antivirus programma’s elimineren graag onbekende programma’s  dus
misschien is het nodig dat je een folder maakt voor JoinFS en in je antivirus
instellingen aangeeft dat deze folder uitgezonderd moet worden van real-time
of periodiek scannen.

● Voor Windows 10 gebruikers: aanbevolen wordt te installeren in een folder
buiten de Program Files (x86) folder.

Run JoinFS - dan zal je gevraagd worden:

1. Te scannen naar de modellen in je flight simulator (Als je meer dan één flight
simulator hebt moet je voor elke flight simulator opnieuw scannen).

   a. Browse naar je hoofdfolder van je flight simulator (in dit voorbeeld is
       FSX je flight simulator en die is geïnstalleerd in de default directory Program
       Files (x86)).
   b. Vink de folders aan binnen FSX die je wilt opnemen in de substitution
      (vervangings) lijst. Onthoud dat je folders hebt die niet ‘gezien’ worden door

je flight simulator. Onthoud:
folders waar je kopieën van
vliegtuigen en andere zaken
opbergt zodat de flight
simulator ze niet ziet, kan
leiden tot conflicten veroor-
zaakt door duplicaten, zoals
de ‘Hanger’ en ‘Misc’ hier
links. Als je deze folders aan-
vinkt zal je dat vliegtuig niet
zien indien je het gebruikt
als een substituut dus vink
deze folders niet aan.

(Abacadabra?)

http://pmem.uk/joinfs/JoinFS.msi


  c. Klik op ‘Scan’ nadat je de gewenste folders hebt
     gekozen waarna een venster verschijnt met het
     aantal modellen dat gevonden werd. Klik op OK.

Als je een vliegtuig toevoegt (of naar een andere
simulator overgaat die andere vliegtuigen heeft) moet je
opnieuw scannen voordat je de nieuwe of andere
vliegtuigen in die andere simulator als substituut kunt
gebruiken.

 2. Om te specificeren welk
     vliegtuig getoond zal worden
     als default vervanging (het
     vliegtuig dat in de lijst zal
     verschijnen indien er geen
     exacte match wordt gevonden
     - is de standaardkeuze de Blue
     en Gold Cessna 172. Dit kan je
     zo laten of iets anders
     uitzoeken (de keuze in dit
     voorbeeld is de Aircreation
     Trike Ultralight want er kunnen
     anderen zijn die al vliegen met
     de Blue en Gold Cessna 172.

Eerste configuratie (hoef je maar één keer te doen
tenzij je dingen wilt wijzigen)

Ga naar het hoofdmenu bovenaan de JoinFS utility -
klik op File | Settings

1. Use Interface (UI) always on top - Vink dit aan als je
 het JoinFS venster bovenop andere vensters
 (inclusief de flight simulator wilt zien).
2. Voor een herkenbare bijnaam in die zal verschijnen
 op de vliegtuigenlijst (zal hetzelfde blijven
 onafhankelijk van type vliegtuig of staartnummer)
 dus anderen zullen herkennen dat het getoonde
 vliegtuig van jou is.
3. Show nickname in simulator - vink dit aan als je je
 bijnaam (i.p.v. je call sign) op de ATC-radar wilt
 hebben.
4. Selecteer de ‘Circle of activity’ waarin je andere
 vliegtuigen wilt kunnen zien. De range is tussen
 3nm en 2.981nm. De range beperken vermindert de
 mogelijkheid dat vliegtuigen die te ver weg zijn en
 gedetecteerd moeten worden en die ingevoerd zijn
 in de simulator verstorend zullen werken op de
 soepele werking van de simulator. (??? Moeilijk
 taalgebruik)

Dit venster is in versie 1.1.15 twee kolommen

naast elkaar geworden.



5.  Selecteer de Follow Distance (default ingesteld op 80 meter) - Dit is de afstand
   achter een vliegtuig waarnaar je vliegtuig verplaatst wordt indien je kiest  voor
  de ‘Follow’ funtie. Wordt later in deze manual behandeld.
6.  Als je (voor het doel van je eigen sessie creëren) kiest voor een andere poort
  dan 6112 selecteer dan ‘Choose local port’ en voer het poortnummer in. Laat
  het anders staan op de default 6112.
7.  Als je internet hebt met kleine bandbreedte en last hebt van prestatieproblemen
  met je flight simulator als je koppelt aan een sessie vink dan de ‘Low bandwith’
  box aan. Laat het anders leeg.
8.  Als je auto-boadcast wilt (???) Of Auto save the Monitor log (???) Vink dan de
  betreffende boxen aan. Laat ze anders leeg. Het wordt aanbevolen deze niet
  aan te vinken tenzij het nodig is.
9.   ATC modus wordt later behandeld.
10. Hub modus wordt verderop in dit document behandeld.

IP-adressen van sessies vastleggen

Gebruik deze mogelijkheid om IP-adressen van sessies die je gebruikt vast te leggen.
Open de Bookmark sectie door te klikken op het hoofd JoinFS menu - View |
Bookamark.

Om een bookmark toe te voegen klik je op de ‘Add’ knop onderaan het scherm. Je
kunt ook een bookmark veranderen of verwijderen. Hier kan je ook een bookmark
‘joinen’.

Voer een herkenbare ‘Naam’ en het IP-adres in (of als de server een domeinnaam
heeft kan je dit in de IP-adres kolom zetten - volgens model servername.com). De
poort invoeren is optioneel en hoeft alleen
gedaan te worden als de poort van de server
(die de sessie opzet) niet de default 6112 is.

Klik OK als je klaar bent. Je kunt bookmarks
altijd toevoegen, veranderen of verwijderen
door de betreffende knop beneden aan het
bookmark venster te klikken zoals hierboven
aangegeven.



Je kunt ook het adres
‘bookmarken’ van elke Hub
die in de lijst View | Hubs van
het JoinFS menu voorkomt.
Selecteer eenvoudigweg elke
Hub die je wilt bookmarken
en vink dan het vakje
‘Bookmark’ beneden aan.

Je kunt ook Hubs
bookmarken die op dat
moment niet online zijn.

Aan een sessie meedoen

Je kunt meedoen aan een
sessie die voor komt in de
Hub lijst. Selecteer in het
hoofdmenu van JoinFS View |
Hub. Je ziet dan een lijst van
Hubs en hun status (online -
groen, offline - rood).
Selecteer de Hub waar je aan mee wilt doen en klik op ‘Join’ links onderaan.

Je kunt ook aan elke sessie meedoen die iemand heeft opgezet (of je kunt er zelf een
opzetten - zie daarover verderop in dit document) vooropgesteld dat je het IP-adres
weet.

Of je tikt het IP-adres in (of de domeinnaam
van de server) op het JoinFS scherm en klikt op
de ‘Join’ knop rechts van het IP-adres, of je
selecteert een IP-adres uit Bookmarks door het
uitklapmenu van de JoinFS user interface te
gebruiken. Selecteer de gewenste bookmark en
klk op de ‘Join’ knop.

Als je simulator draait en als je verbonden bent
zie dat zowel de ‘Simulator’ knop, als de
‘Netwerk’ knop groen worden, zoals hier
afgebeeld.



View | aircraft Menu selectie van functies en mogelijkheden

Vervanging van vliegtuigen die niet herkend worden

Selecteer in het hoofdmenu View | Aircraft. Je ziet een lijst van alle vliegtuigen (ook
die niet binnen het bereik vliegen).

Merk op dat alle vliegtuigen
een model hebben in de lijst
maar dat er één gemerkt is
en dat is de Aircreation
Trike 582SL (de rode
Airtrike) omdat dit de
default is die eerder werd
aangemerkt voor vliegtuigen
die niet herkend worden -
ook geïdentificeerd met ‘(D)’
achter het model dus weet
je dat dit iets is dat je niet in jouw database hebt. Je moet daarom dit bepaalde
vliegtuig koppelen aan ‘iets’ dat het dichtst bij dit bepaalde vliegtuig komt. Merk ook
op dat je ook kunt kiezen voor negeren van dit vliegtuig elke keer dat dat deze piloot
en vliegtuig online zijn door het vakje ignore aan te klikken, nadat je het vliegtuig
gemarkeerd hebt.

Als je eenmaal een match hebt gemaakt zal die in het geheugen blijven staan. Je
hoeft niet nogmaals dit matchen te herhalen voor exact dit vliegtuig (inclusief de
beschildering) tenzij je de vervanging wilt veranderen. Als je weer aan een sessie
meedoet zul je zien dat de vliegtuigen waarvoor al een substitute werd aangemaakt
een (S) achter de modelnaam hebben.

Markeer het niet gematchte vliegtuig zoals hier aangegeven en klik dan op ‘Change
Model’ op de linker benedenhoek van het venster Aircraft list. Dit brengt het venster
‘Edit Model Matching’ naar voren.

Merk op dat het HUIDIGE vliegtuig
waarvoor een match gemaakt moet
worden wordt weergegeven in het
bovenste venster van het Edit Model
Matching venster.

Selecteer het type van het voor jou
beschikbare vliegtuig. Hier is het
vliegtuig dat ‘gematcht’ moet worden
De Cessna Grand Caravan (een van de
default vliegtuigen in FSX) maar er
werd geen match gevonden omdat dit
een aangepaste beschildering is- ja
dat is al voldoende om een mismatch
te veroorzaken. Dus in dit geval
selecteer je eenvoudigweg de default

Cessna Grand Caravan (als die nog in de Aircraft folder staat) en maak je het de
versie die je wilt. In dit geval werd gekozen voor de White, Red & Black variant. Klik
dan OK.



Je zult zien dat het vliegtuig dan een
moment verdwijnt van de aircraft
list maar weer terugkeert als het
klaar is.

Je kunt vervanging (substitution) op
elk moment weer opnieuw doen
volgens de hierboven genoemde
procedure.

Verdere functies

De Follow functie

Klik op het vliegtuig
waar jezelf achter wilt
gaan vliegen (zie de
originele configuratie
sectie hierboven waar je
die afstand kunt
instellen). Het wordt
dringend aangeraden dat
je op een redelijk kleine
afstand van het
uitgekozen vliegtuig gaat vliegen (binnen de 100nm of zo) en dat je ook beide in de
lucht zit op dat moment. Klik dan op de ‘Follow’ knop.

Weer

Er zijn twee manieren om het weer gelijk te maken voor de verschillende piloten.
1.  Selecteer het vliegtuig waar vandaan je het weer wilt halen en klik op de ‘Copy
Weather’ knop. Dit kopieert het weer slechts één keer. Dit is de aanbevolen methode
als je doet aan dicht formatie vliegen omdat er maar een kleine vertraging mag zijn in
de synchronisatie van het weer tussen de servers. Dit is dus maar voor één keer,
maar je kunt de procedure natuurlijk herhalen.

2. Zet een vinkje in het vak van de weather kolom - Dit geeft je hetzelfde weer als
die andere piloot en dat zal ge-update worden elke keer als het weer van die andere
piloot wordt ge-update. Deze methode kan in de meeste gevallen gebruikt worden
(anders dan bij dichte formatie vliegen). Het levert je dus de mogelijkheid gebruik te
maken van de dynamic weather engine van een andere vlieger of van hetzelfde voor-
geprogrammeerde weer van die andere vlieger.



In de cockpit van een andere piloot stappen

Selecteer het vliegtuig waar je in de cockpit wilt meevliegen. De andere piloot moet
daartoe ‘Share cockpit’ aangevinkt hebben voor jouw vliegtuig zoals in de volgende
sectie ‘View | Nodes Menu Selection Functions and Features, Sharing Your Cockpit’.
Als de ‘Enter Cockpit’ knop grijs gekleurd is nadat je de piloot hebt geselecteerd bij
wiens cockpit je naar binnen wilt is dat vliegtuig nog niet opgezet om jou toe te staan
de cockpit binnen te gaan. Als de ‘Enter Cockpit’ knop wel actief is druk dan op de
knop en dan kom je in de cockpit van dat andere vliegtuig terecht. Je kunt voor het in
de cockpit van een ander stappen zelf elk vliegtuig gebruiken maar het wordt
aangera-den dat je hetzelfde of een gelijkwaardig vliegtuig kiest om het realisme zo
groot mogelijk te maken - wat je zult zien is de view van de cockpit van het vliegtuig
dat jijzelf vliegt op dat moment, niet het vliegtuig waar je naar binnen bent gestapt.
Je kunt elke camera view gebruiken dat in jouw vliegtuig is ingebouwd om je
gezichtspunt te veranderen - stap over naar de rechterstoel, view van buitenaf, enz.

Vanaf deze uitgave van JoinFS zul je exact zien wat de piloot van het ‘gast’-toestel
ziet gezien vanuit het vliegstanpunt (???). Je zult ook de actuele status van het
gasttoestel zien op de hoofd-vlieginstrumenten - airspeed, altitude, speed, heading
(girokompas, PFD en MFD kompas en ‘whiskey’ kompas). De GPS zal ook de positie
van het gastvliegtuig weergeven waar je nu in zit. Je zult ook de positie van de flight
controls zien (yoke/stick, rudder pedals, throttle, prop en mixture hendels, enz.)
Zoals die in het gastvliegtuig zijn, maar je zult niet deze settings kunnen veranderen
(je kunt het vliegtuig dus niet overnemen). Je zult ook de juiste Com en Nav
frequenties (inclusief de ADF frequentie) zien, dus elke RMI of RMI-type navigatie
indicators (peilingen) zullen correct werken. Maar je zult zelf de omnibearing selector
(of de HSI course indicator) moeten instellen om de navigatie informatie die door
deze instrumenten worden gegeven correct te interpreteren.

View | Nodes Menu selectie functies en mogelijkheden. Selecteer in het hoofdmenu
van JoinFS het menu View | Pilots

De getoonde informatie

Je zult de lijst van nodes zien (‘dingen’ die verbonden zijn aan de sessie), meestal
vliegtuigen maar ook andere objecten en verbindingen (in dit geval de server zelf) die
gekoppeld zijn kun je zien. Dat houdt ook hun nickname in indien deze was ingevoerd
in het Settings configuratieveld zoals eerder beschreven. De Hub naam (zie de
informatie over Hubs later in dit document) kan ook gezien worden. Dit geeft ook
informatie over hun huidige tijdspanne van de verbindingsstatus.



Je cockpit delen

Als je wilt toestaan dat een ander je cockpit binnenkomt moet je gaan naar de View |
Pilots lijst, daar het
betreffende vlieg-
tuig selecteren en
een vinkje zetten in
de “Share Cockpit’
box.

Je kunt ook je
cockpit delen met
alle anderen door
deze box aan te
vinken.

Onhoud dat er geen password is of een andere manier om ongewilde volgers in je
cockpit te krijgen. Je moet controleren wie je cockpit inkomt via het Nodes venster.

Weigeren

Als je de ‘Ignore’ box aanvinkt voor een of meer piloten aanwezig in de View | Pilots
lijst wordt bewerk-
stelligd dat je die
piloten niet ziet
onafhankelijk in
welk vliegtuig zij
vliegen elke keer
dat zij in een sessie
zijn.

Gebruik dit in de ongebruikelijke situatie dat iemand niet vliegt volgens de ‘regels’ of
om een af andere reden dat je hun vliegtuig of ander object niet wilt zien. De persoon
die je hebt geweigerd kan niet registreren dat je hun vliegtuig of ander object hebt
uitgezet.

Volgende pagina



Je eigen sessie creëren

Je kunt je eigen sessie creëren op de computer waarop je vliegt of op een andere
computer (vooropgesteld dat Sim Connect is geconfigureerd op die computer of je
daarop een flight simulator hebt geïnstalleerd - die niet hoeft te draaien). Als je de
sessie draait op een andere computer kan je je flight simulator computer aan deze
sessie koppelen door of het externe IP-adres te gebruken of het LAN-adres van de
computer waarop de sessie draait.

Je externe IP-adres zal automatisch in
het veld naast ‘My IP:’ worden gezet. Om
een sessie op te zetten klik je
eenvoudigweg op de ‘Create’ knop om
aan anderen die willen deelnemen door te
geven wat jouw IP-adres is (en
poortnummer indien dit niet 6112 is).
Aanvullend moet je ook de poort die je
gebruikt (6112 of een andere poort indien
je dat wilt) instellen op de computer waar
je de sessie start. De anderen die zich
aansluiten bij je sessie of enig andere
sessie hoeven geen poort in te stellen op
hun router.

Nadat je sessie is opgezet is het enige dat je hebt te doen, de anderen vertellen wat
je IP-adres is. Zij voeren dat in in het veld naast ‘Join’ en klikken dan op ‘Join’.
Als de “Simulator connection identifier’ (Network) groen is en ‘Simulator’ ook
betekent dit dat je flight simulator draait en gevonden is en verbonden is aan JoinFS.

Als je ‘Simulator’ indicator niet groen is
(zoals hier links afgebeeld) maar je
simulator wel draait moet je misschien de
legacy SimConnect applications installeren
(draaien). Kijk op de eerste pagina van dit
document voor instructie.

Maar: het weergegeven venster hier is
eigenlijk een voorbeeld hoe JoinFS eruit
ziet als je een sessie hebt opgestart op
een computer waar de flight simulator zelf
niet draait: ‘Simulator’ is rood, maar de
anderen zullen nog wel in staat zijn om
aan de sessie te koppelen ook zonder dat
jouw flight simulator draait.

Volgende pagina



Een sessie creëren in Hub Modus

In het menu File | Settings zet een vinkje in Enable Hub Mode. Je externe IP-adres zal
al ingevuld staan. Je kunt een onder-
scheidende naam invullen die represen-
tatief is voor jouw groep en het adres van
of andere informatie zoals je geluidsser-
ver en de volgende sessie enz.

Als je eenmaal een sessie in Hub Modus
hebt opgezet zal het hoofdscherm “Hub’
laten zien in grijs waar eerst ‘Create’
stond.

Air Traffic Control - Toren

De ATC-modus setting maakt het mogelijk dat vliegtuigen op de default radar
verschijnen. Deze modus is alleen bedoeld voor ATC-ers omdat er visuele
neveneffecten optreden bij het vliegtuig. Dit werkt goed, ook al zullen sommige
vliegtuigen wegdrijven of op een andere manier vreemd doen gedurende 10 tot 15
seconden als voor het eerst wordt opgestart.

De eerste stap is naar de Multiplayer sectie van de flight simulater te gaan (hoewel
het niet nodig is dat je ook werkelijk contact maakt met een sessie). Je hoeft dit maar
één keer te doen. Je bewaart (saved) het als een ‘vlucht’, laadt dat dan in en dan ga
je naar de free flight modus nadat je deze initiële set up gedaan hebt.

Dit venster is in versie 1.1.15 twee kolommen naast

elkaar geworden.



Ga naar de Multiplayer sectie, dan

1. ‘Sign in’ door gebruik te maken van de LAN selectie, dan
2. Selecteer ‘Host a Session’, dan
3. Selecteer ‘Free Flight’ - sla de andere settings over en klik op NEXT
4. Selecteer je rol als ATC, dan
  a. Selecteer het vliegveld waar je de ATC wilt hebben***, dan
  b. Selecteer het weer van jouw keuze (wat je nog kunt veranderen nadat je de
      toren hebt ‘opgezet’, en
  c. Selecteer de tijd van de dag (die je eveneens nog kunt veranderen na het
     opzetten van de toren).
5.  Klik op ‘Save Flight’ en bewaar het als Toren - [Airport ICAO Code] (maar je kunt
  elke willekeurige naam kiezen maar door deze conventie aan te houden zie je bij
  je saved flights lijst de lijst met luchthavens waar je torens voor hebt bij elkaar
  staan. Bijvoorbeeld: Tower-EFRO  Tower-EGLL  Tower-KDFW  Tower-KMIA  enz.

Back out (???) (of herstart de flight simulator en ga naar ‘Free Flight’ modus.

 1. Klik ‘Load’ en selecteer ‘Tower-[ICAO] (of
     welke naam je hebt gegeven maar het
     moet een tower ‘built’ zijn voor het
     betreffende veld waarbij je het proces door
     de Multiplayer volgt zoals hierboven
     omschreven), dan
 2. Klik op ‘Fly now’ - verander het weer en de
     tijd indien nodig
 3. DAN - Ga naar JoinFS naar het hoofdmenu,
     File | Settings sectie (zie hiernaast)
   a. Klik op ‘Enable ATC Mode’ en voer de
          airport code in het veld aan de
       rechterkant en klik op ‘OK’.
   b. Het is belangrijk dat Auto Broadcast
       en show nicknames in de simulator
       uit staan.

***Je zult dit moeten doen voor elke luchthaven
waar je ATC-er wilt zijn - je kunt niet eenvoudig-
weg de toren verplaatsen naar een nieuw
vliegveld zonde dit eerst via de multiplayer
functie te doen, anders kom je ergens terecht op
vreemde plaatsen, zoals aan een gate, op een
platform of op een baan.

De volgende keer dat je ergens ATC doet en je
hebt de toren, hoef je alleen maar de opgeslagen
Toren -[ICAO] te laden in de free flight modus en
op ‘Fly now’ te klikken. Daarna ga je in JoinFS
naar het hoofdmenu File | Settings sectie en klik
je op ‘Enable ATC Mode’. Dan voer je de lucht-
havencode in het veld in en dan op ‘OK’. Als het
een geldige code is wordt het veld groen.

Vergeet niet dit alles uit te zetten als je gewoon wilt vliegen.

Dit venster is in versie 1.1.15

twee kolommen naast elkaar geworden.


