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Installatie gids
docs.flybywiresim.com/fbw-a32nx/installation

Volg de informatie op deze pagina om de FlyByWire Simulations A32NX-add-on voor Microsoft Flight Simulator 2020 te installeren

Laatste update: 2 april 2022

Belangrijke mededeling

Alle FlyByWire Simulations A32NX-versies zijn nu onafhankelijk van de standaard A320neo.

We willen alle gebruikers herinneren aan de volgende twee belangrijke wijzigingen :

De map in de Community-directory is nu:

flybywire-aircraft-a320-neo

Het vliegtuig in de simulator heet nu:

FlyByWire Simulations - A320neo (LEAP)

MSFS Marketplace-versie niet meer leverbaar

Verwijder alle versies van Marketplace.

U kunt naar dit probleem verwijzen op onze pagina met gerapporteerde problemen voor meer informatie.

Downloads

FlyByWire-installatieprogramma

Download het nieuwe FlyByWire-installatieprogramma waar u de stabiele, ontwikkelings- of experimentele build kunt selecteren. Ons

installatieprogramma downloadt en installeert de add-on rechtstreeks in uw communitymap.

De volgende commando's kunnen worden gebruikt:

Ctrl + F5  - Vernieuwt installatieprogramma

Ctrl + F12  - Opent de debug-tool

Foutopsporingslogboeken van installatieprogramma

Je kunt ons logboeken naar onze Discord sturen voor ondersteuning als je problemen ondervindt met het installatieprogramma. Volg de

onderstaande stappen:

Open de foutopsporingstool Ctrl + F12  .

Zoek en selecteer Console in het bovenste menu.

Right Click ergens in het weergegeven logboek.

Klik Save as en stuur het logboek naar ons.

Installatieprogramma downloaden

Handmatige installatie

Downloaden

Huidige stabiele versie - releaserelease v0.7.4v0.7.4

Stabiel is onze variant met de minste bugs en de beste prestaties. Deze versie zal niet altijd up-to-date zijn, maar we garanderen de

compatibiliteit met elke belangrijke patch van MSFS.

Download stabiel

Je kunt de changelog zien op de releases-pagina: Bekijk hier

Volg ALLE stappen in dit gedeelte als u problemen ondervindt met de installatie voordat u ondersteuning zoekt.

Open de zip die je hebt gedownload via een van de bovenstaande links en sleep de flybywire-aircraft-a320-neo map in de zip naar

je Community-map.

https://docs.flybywiresim.com/fbw-a32nx/installation/
https://docs.flybywiresim.com/fbw-a32nx/support/reported-issues/#invisible-aircraft
https://discord.gg/flybywire
https://api.flybywiresim.com/installer
https://api.flybywiresim.com/api/v1/download?url=https://flybywiresim-packages.b-cdn.net/stable/A32NX-stable.zip
https://github.com/flybywiresim/a32nx/releases
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Zie hieronder voor de locatie van uw Community-map.

Aanbevolen instellingen voor A32NX, MSFS en Windows

Zie Aanbevolen instellingen .

Microsoft Store en/of Game Pass-editie

Kopieer de flybywire-aircraft-a320-neo map naar uw communitypakketmap.

Het is gelegen in:

C:\Users\

[YOURUSERNAME]\AppData\Local\Packages\Microsoft.FlightSimulator_<RANDOMLETTERS>\LocalCache\Packages\Community .

Steam-editie

Kopieer de flybywire-aircraft-a320-neo map naar uw communitypakketmap.

Het is gelegen in:

C:\Users\[YOUR USERNAME]\AppData\Roaming\Microsoft Flight Simulator\Packages\Community .

Boxed Edition

Kopieer de flybywire-aircraft-a320-neo map naar uw communitypakketmap.

Het is gelegen in:

C:\Users\[YOUR USERNAME]\AppData\Local\MSFSPackages\Community .

Probleemoplossen

Als de bovenstaande methoden niet werken:

Volg deze stappen om de Community-map te vinden die MSFS gebruikt:

1. Ga naar je algemene instellingen in MSFS en activeer de ontwikkelaarsmodus.

2. Ga naar het menu en selecteer 'Virtual File System'.

3. Klik op 'Pakkettenmappen' en selecteer 'Communitymap openen'.

Hiermee wordt de map Community geopend in een Windows Verkenner. Zorg ervoor dat uw add-ons zijn geïnstalleerd in de map die

wordt geopend.

Als uw probleem geen verband houdt met installatiebezoek - Gerapporteerde problemen

Stappen voor schone installatie

Om een   schone installatie uit te voeren, moet u eerst de flybywire-aircraft-a320-neo map uit uw communitymap verwijderen.

https://docs.flybywiresim.com/fbw-a32nx/settings/
https://docs.flybywiresim.com/fbw-a32nx/support/reported-issues/
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We slaan ook aanvullende informatie met betrekking tot het vliegtuig op in een aparte map die wordt opgebouwd wanneer u het vliegtuig

in de simulator laadt. U moet ook de inhoud van deze map verwijderen, maar niet de map zelf.

Deze locaties vind je hieronder:

Microsoft Store-versie

Steam-versie

Als de bovenstaande mappen voor u verborgen zijn, volgt u de aanwijzingen op de ondersteuningssite van Microsoft .

Eenmaal in de juiste map verwijder de bestanden die hier worden weergegeven:

Werkmap

De onderstaande locaties bevatten een "werk" map. We slaan hier twee belangrijke dingen op die u misschien niet wilt verwijderen:

Uw EFB-gasklepconfiguratie.

Onze vluchtgegevensrecorder (voor foutopsporingsdoeleinden die we u kunnen vragen te verstrekken).

Het is aan jou om deze map te behouden of niet.

Microsoft Store-versie

De map is hier te vinden:

%LOCALAPPDATA%\Packages\Microsoft.FlightSimulator_8wekyb3d8bbwe\LocalState\packages\flybywire-aircraft-a320-
neo\

Om snel de %localappdata% :

Druk op start

Typ run in het startmenu en druk op Enter

Typ in het vak %localappdata%

druk op OK

Dit is niet uw communitydirectory

Steam-versie

De map is hier te vinden:

%APPDATA%\Microsoft Flight Simulator\Packages\flybywire-aircraft-a320-neo\

Om snel te lokaliseren %appdata% :

https://support.microsoft.com/en-us/windows/view-hidden-files-and-folders-in-windows-10-97fbc472-c603-9d90-91d0-1166d1d9f4b5
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Druk op start

Typ run in het startmenu en druk op Enter

Typ in het vak %appdata%

druk op OK

Dit is niet uw communitydirectory

Batchbestand opschonen

Om te helpen bij de schone installatie, kunt u ook het onderstaande Windows-batchbestand gebruiken om de opschoning voor u uit te

voeren.

Maak een nieuw leeg bestand met de naam "clean_fbw.bat" op uw bureaublad en kopieer en plak dit erin. Bewaar en voer het uit.

Windows Batch-bestand

@echo off 
set "UserList=" 
set Users="dir C:\Users\ /B" 
setlocal enableDelayedExpansion 
for /F "tokens=1*" %%a in ('%Users%') do ( 
   set "Name=%%a" 
   set "UserList=!UserList! "
   set "UserList=!UserList!%%a" 
) 
(for %%a in (%UserList%) do ( 
   del "C:\Users\%%a\AppData\Roaming\Microsoft Flight Simulator\Packages\flybywire-aircraft-a320-neo\*.*" 
   del "C:\Users\%%a\AppData\Roaming\Microsoft Flight Simulator\Packages\a32nx\*.*" 
   del "C:\Users\%%a\AppData\Local\Packages\Microsoft.FlightSimulator_8wekyb3d8bbwe\LocalState\packages\flybywire-aircraft-
a320-neo\*.*" 
   del "C:\Users\%%a\AppData\Local\Packages\Microsoft.FlightSimulator_8wekyb3d8bbwe\LocalState\packages\a32nx\*.*" 
))

Bijdragende

GitHub Contributing.md

Meer info A32NX Ontwikkelingsoverzicht

SimBrief casco

Het FlyByWire Simulations simBrief casco met de juiste gewichten is hieronder beschikbaar. Selecteer en update uw casco volgens de

versie die u vliegt.

Het onderstaande casco wordt altijd up-to-date gehouden dankzij de nieuwe deelbare casco-functie van Navigraph.

Houd onze sociale media in de gaten voor updates.

Pilot-ID is te vinden in het gedeelte Optionele invoer van de pagina Verzendopties.

Zie de onderstaande pagina om te leren hoe u de verschillende functies met betrekking tot onze simBrief-integratie kunt gebruiken.

SimBrief-integratiegids

Laatste update: 2 april 2022

 

 

https://github.com/flybywiresim/a32nx/blob/master/.github/Contributing.md
https://docs.flybywiresim.com/dev-corner/dev-guide/
https://docs.flybywiresim.com/fbw-a32nx/feature-guides/simbrief/

