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Downloaden
• Ga naar http:\\www.fsnavigator.com
• Klik op ‘Download’
• Download fsnav470.zip
• Download fsnavss8.zip
De eerste download is het programma
De tweede download is voor de basic
SID’s en STAR’s

Installatie
• Pak met WinRar het gedownloade bestand
uit in een tijdelijke map.
• Zorg dat de installatie gebeurt in de map
waar zich ook je Flightsim 9 bevindt.
• Bijvoorbeeld:
• C:\Program Files\Microsoft Games\Flight
Simulator 9
• Klik op volgende of next en volg de
instructies op het scherm.
• FSNavigator nest zich dan automatisch in je
Flightsim programma.

Sid’s en Star’s downloaden (1)
• Start Flightsim 9 op.
• Kies vliegtuig en vliegveld en klik op ‘Fly
Now’
• Zet je scherm in de Windows mode met AltEnter (dit moet i.v.m. het downloaden!).
• Klik op F9 om FSNavigator op te roepen
• Klik daarin op ‘Options’ (bovenaan – links
van het midden - staan 4 regeltjes onder
elkaar. Eén daarvan is ‘Options’)

Sid’s en Star’s downloaden (2)
• Kies in dit sub-menu voor ‘SID/STARs
Downloaden’.
• Je krijgt nu een waarschuwing dat je de
Windows mode moet aanzetten! Wij
hebben dat al gedaan en dat scheelt
alweer 1 keer opstarten van FSN! Je
hebt n.l. maar 20x daarna moet er
gekocht worden!

Sid’s en Star’s downloaden (3)
• Klik nu op ‘Yes’ en de download start.
• Onnodig te zeggen dat je natuurlijk een
werkende internetverbinding moet
hebben om dit te kunnen doen.
• Het downloaden kan lang duren, soms
wel 20 minuten of langer (is trage
verbinding). Soms valt de verbinding
weg, start het dan weer opnieuw op.

Sid’s en Star’s downloaden (4)
• Lukt het downloaden NIET doordat het
programma aangeeft dat de server niet
wordt gevonden, dan heb je altijd nog
dat 2e gedownloade WinRar progje met
de basic SID’s en STAR’s tot je
beschikking.
• Pak dat uit in een tijdelijke map en volg
de instructies voor de installatie.

Wat zijn SID/STARs ?
• Het downloaden van SID/STARs is
nodig omdat dit respectievelijk het
eerste en het laatste waypoint is voor
de berekening van je vliegplan.
• SID staat voor:
Standard Instrument Departure
• STAR staat voor:
Standard Terminal Arrival Route

Wat zijn SID/STARs ?
• Een SID definieert je eerste vertrekpunt
vanaf een runway en is uniek voor dat
betreffende vliegveld
• Een STAR definieert je aankomstpunt
bij een vliegveld.
• Is meestal uniek, maar kan ook gelden
voor een zeer nabij gelegen
landingsbaan (b.v. San Fransisco en
San Jose)

Database aanpassen
• Als je de eerste keer Navigator opstart
zie je (heel teleurstellend) een kale
wereldbol. Dat komt omdat de database
nog geen inhoud bevat.
• We moeten nu nog 1 handeling doen
om de database te vullen.
• Ga uit Navigator met F9 en sluit ook de
flightsimulator af.

Database aanpassen
• Ga naar START – Alle programma’s en zoek
daar naar ‘FSNavigator for 2004’
• Klik in het submenu op ‘FSnavDBC’ (Geel)
• Je ziet nu alle huidige scenery die je in je
flightsim F9 hebt staan
• Let erop dat alle vakjes aangevinkt staan
(klik dus op ‘Enable all’)
• Klik op ‘Create Database’
• Nadat de Dbase gevuld is kan je in de
oorspronkelijk niet aangevinkte vakjes
handmatig het vinkje weer verwijderen.

Database aanpassen
• Als de database klaar is ga je eruit met
‘Exit’
• DUS NIET MET ‘Save to Flightsim’ !
• Start je Flightsim op, kies een vliegtuig
en airport en klik op ‘Fly now’
• Klik op F9 en nu zie je ineens veel meer
dan een kale wereldbol!

Uitproberen en betalen
• Je kunt 20x gebruik maken van FS Navigator om het
uit te proberen. Daarna krijg je weer een kale
wereldbol en zal je het moeten aanschaffen.
• Ga daarvoor naar de website
http://www.fsnavigator.com
en lees daar hoe je het aan kunt schaffen.
De kosten zijn € 35,-• Dit programma is helaas NIET in de winkel te koop!
Happy Flying!!!

Extra Info
• FS Navigator werkt vanaf Flightsim 98 t/m
Flightsim 2004
• Voor zover bekend is er nog geen update
beschikbaar voor FSX
• Een ander navigatieprogramma is FlightSim
Commander 8.2 dat wél geschikt is voor FSX
en € 34,95 kost. Ook hiervan is een
proefversie te downen die 35 minuten werkt.
• Zie:
http://www.simflight.nl/modules.php?name=
News&file=article&sid=4789

