Het LADEN EN INSTALLEREN VAN EEN NIEUW VLIEGTUIG IN FSX
op een Windows 10 machine
Dit lijkt een moeilijke zaak, een vliegtuig downloaden van het internet, en verwachten dat
het uiteindelijk in het hoofdmenu verschijnt.
Het moet een goed gevoel geven om er dan ook mee te vliegen.
Welnu, voor een man/vrouw zonder ervaring met wat diepere achtergronden van de
computer is het geen peuleschil.
Maar als het werken met Maps en Bestanden vertrouwd is, dan valt de klus mee.
Om te beginnen moet er in het systeem een Un-zip programma zitten.
Laten we zeggen dat Winzip aan boord is.
De site waarop o.a. op het internet vliegtuigen zijn te vinden heet:
PREMAIRCRAFT. COM
Als je dat intikt valt er een keus te maken
Bij de gekozen site koos ik voor:
DHC6_TWIN OTTER for FSX
In deze range maakte ik een nadere keus voor:
DHC6 - 300 (een plane van 2013)
– klik op het blauwe vlak
– het downloaden begint (kan wel 8 minuten duren)
Onder op het scherm is de voortgang te volgen
– download gereed.
– open de map download; deze staat onder: Snelle toegang
– klik RECHTS op de naam van de download
– kies voor unzip met WINZIP
– in de popup klik je nu aan de rechterkant op:
– uitpakken naar
(het is mogelijk hier een keus te maken voor een Map naar keuze, klik daarvoor op het
pijltje)
– het uitgepakte bestand staat nu onder Documenten; onder Snelle toegang
– de naam is: DHC6 Vistaliner
– openen
– hierin staan 2 maps: Effects en Simobject
– in effects staan enkele kleine bestandjes
de INHOUD van effects moet worden geplakt in Effects van FSX.
– dus: alles markeren en kopieeren
Voor Effects in FSX geldt het pad:
C:/Program files (x86)/Microsoft games/Microsoft Flight Sim./Effects.
– open effects
– in effects staat als eerste een map, daaronder vele bestanden.
– klik ergens in de ruimte met de vele bestanden en PLAK.

Nu pakken we simobject onder de DHC6 Vistaliner
– openen, hier staat ook 1 map
– Airplanes
– in de map zit : DHC6_vistaliner_x
– deze map wordt in zijn geheel geplakt in het FSX progr. in de airplanes map
– hier geldt:
C:/Program files (x86)/Microsoft games/ Microsoft Flight Sim./Simobject/airplanes
– Maar er zit nog iets van belang in DHC6_vistaliner_x
– d.i. sound
– open SOUND
Markeer de vele bestandjes en kopieer.
– PLAK deze bestandjes in het grote geheel van de SOUND map van FSX
Het eigenlijke werk is nu gedaan.
– Start FSX
– kies het nieuwe vliegtuig
– er komen waarschuwingen, dat de bestanden mogelijk niet veilig zijn.
– na drie keer bevestigen, dat ik ze toch accepteerde, werd de entree van de mooie Twin
Otter tenslotte geaccepteerd.
– nu nog vliegen met de prop machine..
– ja, gelukt, met bijpassend geluid!
Cornelis Gorlee, 5 febr 2016

