Een vliegplan toevoegen aan FSnavigator in FS2004
Een vliegplan voor FSnavigator is op verschillende manieren te verkrijgen:
-

Zelf maken in FSnavigator (valt buiten deze handleiding, zie: “Internet links”)
Toegestuurd krijgen via e-mail
Downloaden van een internet site

Toegestuurd krijgen via e-mail:
Een toegestuurd plan is als bijlage toegevoegd aan een e-mail

Klik rechts op het vliegplan en selecteer “Opslaan als”

Er wordt een verkenner geopend.
Zoek in het linker veld waarop je computer FS9 (FS2004) is opgeslagen en kies door naar:
“Modules-FSNavigator- Plan”
Klik op “Opslaan”

Sluit het e-mail programma en start FS9 op.

Vliegplan activeren in FSNavigator
Start FS2004 en ga naar FSNavigator (F9)
klik op “Plan” (1)
Selecteer het zojuist opgeslagen plan (2)

En het plan wordt zichtbaar in FSNavigator.

Een vliegplan downloaden van Internet
Downloaden van een internet site:
Ga naar één de flightsim websites. In het voorbeeld is dat http://www.avsim.com
log in en ga naar de AVSIM Library
Nog geen account? Maak er dan (gratis) één.

Vul de zoekargumenten in als in het bovenstaande voorbeeld en klik op “Search”
Zoek een geschikt vliegplan en klik op de “Download” knop

Omdat het vaak een gecomprimeerd bestand is (.zip) , moet deze voor gebruik “uitgepakt”
worden.

Download de file van je keuze op een tijdelijke plaats op je computer om uitgepakt te worden

Aan dit (voorbeeld) bestand zijn ook kaarten toegevoegd in de map “Charts” die je b.v. kunt
uitprinten, maar in deze uitleg gaat het alleen om de vliegplannen.
Dubbelklik op de map “Flight Simulator Files”

Hier staat de file met de extensie .fsn . . . het vliegplan

Klik rechts op de file “Areal Tour of Los Angeles.fsn”

En selecteer “Extract to the specified folder Alt-E” of een gelijkwaardige opdracht als je een ander
uitpak programma hebt.

Sla de geselecteerde file op in de al eerder hierboven omschreven map:
. . . .\FS9\Modules\FSNavigator\Plan

Ga nu naar de alinea “Vliegplan activeren in FSNavigator” om het plan te zien in FSNav.

Happy Flying
Jan Dekker
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