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De TCA OFFICER PACK Airbus Edition bevat een Sidestick en een Throttle Quadrant. Als extra 

neem je de TCA QUADRANT ADD-ON Airbus Edition. Daarmee maak je de Airbus bediening 

compleet. Wanneer je ruimte wilt maken op je bureau dan is een TCA Flying Clamp aan te 

bevelen. Het geheel koop je het slimst bij MEGEKKO: snelle levering en vaak in combinatie 

tegen de laagste marktprijs. Uitstekende service. 

 

DE FUNCTIES VAN DE SIDESTICK 
EXCLUSIEVE PRECISIETECHNOLOGIE: H.E.A.R.T: Hall Effect Accu Rate Technology 
De TCA Sidestick Airbus Edition-joystick is uitgerust met technologie die garant staat voor 

ongeëvenaarde nauwkeurigheid: 

1. Magnetische 3D-sensoren (Hall-effect) op de stick, met een resolutie van meer dan 268 
miljoen waarden voor de X- en Y-as (16.384 x 16.384 waarden), terwijl de huidige 
concurrerende systemen (zelfs de meest geavanceerde) een resolutie bieden van slechts 
1 miljoen waarden (1.024 x 1.024 waarden). 

2. Een magneet: geen wrijving, voor blijvende grenzeloze nauwkeurigheid en ongelooflijk 
snelle reacties. 

3. Een spiraalveer op de stick (2,8 mm): voor stevige, lineaire en vloeiende weerstand. 
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THROTTLE 
De joystick heeft een throttle die uitermate geschikt is om de stuwkracht van de vliegtuigmotor 
te bedienen. Op de eerste 20 procent van de beweging van de throttle wordt een virtuele knop 
geactiveerd waarmee bijvoorbeeld de "throttle-reverse" kan worden bediend of waarmee je 
een andere toegekende functie bedient.  

1. Digitale trigger 
2. Multi directional Point of View-hat-switch 
3. Rechter knopmodule 
4. Linker knopmodule 
5. Roerbediening via draaihendel met handsteun + vergrendelsysteem 
6. Throttle (met 1 virtuele knop) 
7. 15 actieknoppen 
8. USB-connector (voor pc) 
9. Schakelaar voor rechtshandig of linkshandig gebruik van de knoppen 

 

ROERFUNCTIE 
De joystick heeft een roerfunctie die correspondeert met het roer in een vliegtuig waarmee de 
piloot het toestel om de verticale as laat kantelen om een bocht naar links of rechts te maken. 
Deze roerfunctie is beschikbaar op de joystick door de stick naar links of rechts te draaien. 
 

DE ROERFUNCTIE VERGRENDELEN/ONTGRENDELEN 
De roerfunctie kan worden uitgeschakeld met de vergrendelknop achterop de joystickgreep. 
Druk deze knop omlaag om de roer-as te vergrendelen. Druk deze knop weer omhoog (de 
standaard stand) om de roer-as te ontgrendelen. 
 

MULTIDIRECTIONELE POINT OF VIEW-HAT-SWITCH 
De joystick heeft een Point of View-hat-switch waarmee u in één keer een overzicht krijgt van 
alles wat zich rondom het vliegtuig afspeelt (als deze functie is ingeschakeld in de game). Als u 
deze functie wilt gebruiken, hoeft u alleen maar in het setup-menu van de game de 
verschillende weergaves (links, rechts, naar voren, naar achteren) op de richtingen van de Point 
of View-hat-switch te programmeren. De Point of View-hat-switch kan desgewenst ook voor 
andere functies worden gebruikt, bijvoorbeeld om te schieten. 
 

SYSTEEM VOOR LINKS- EN RECHTSHANDIG GEBRUIK 
De TCA Sidestick Airbus Edition-joystick is instelbaar voor volledig linkshandig of rechtshandig 
gebruik. Hiervoor zijn drie onderdelen af te stellen: de configuratie van de knoppen op de voet, 
de rechter knopmodule en de linker knopmodule. 
 

CONFIGURATIE VAN DE KNOPPEN VOOR RECHTSHANDIG GEBRUIK 
Als u de standen van de 12 knoppen op de voet wilt omzetten voor RECHTSHANDIG gebruik 
(copiloot, eerste officier), stelt u de schakelaar onder de voet van de joystick in op 
RIGHTHANDED voordat u de joystick aansluit. Uw product wordt dan herkend als een T.A320 
Copilot. 
 

CONFIGURATIE VAN DE KNOPPEN VOOR LINKSHANDIG GEBRUIK  
Als u de standen van de 12 knoppen op de voet wilt omzetten voor LINKSHANDIG gebruik 
(piloot, gezagvoerder), stelt u de schakelaar onder de voet van de joystick in op LEFTHANDED 
voordat u de joystick aansluit. Uw product wordt dan herkend als een T.A320 Pilot. 
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DE MODULES WIJZIGEN  
Standaard staat de joystick in piloot-modus. Als u de configuratie naar één van de andere drie 
modi wilt omzetten: 
A. Schroef met een kleine schroevendraaier voorzichtig de twee schroeven los in de 
knopmodule op de linkerzijde van de kop van de joystick. 
B. Wijzig de modules in de door u gewenste configuratie. 
C. Zet de schroeven weer terug en draai ze goed vast. 
 

INSTALLATIE OP DE PC 
 1. Sluit de USB-A-connector aan op een van de USB-
poorten van de computer. Windows herkent het  nieuwe 
apparaat automatisch. 
2. De drivers worden automatisch geïnstalleerd. Volg de 
aanwijzingen op het scherm om de installatie te voltooien. 
Installeer GEEN andere drivers. 
3. Klik op Start | Instellingen | Configuratiescherm en 
dubbelklik op Spelbesturingen. Een snelle manier on dit 
venster te vinden, doe je met het commando joy.cpl in het 
zoekveld van Windows Start. In het dialoogvenster 
Spelbesturingen dat nu wordt geopend, ziet u de naam van 
de joystick met als status OK. 
4. Klik op Eigenschappen in Spelbesturingen om de joystick 
te testen en te configureren/kalibreren. 

CONFIGURATIE VOOR EEN SINGLE PROP 
In dit artikel gaan we de standaard instellingen aanpassen 
zodat je met een Sidestick alle noodzakelijke functies van 
een single prop binnen handbereik hebt.  
Standaard zijn er de assen voor elevator, ailerons, rudder en 
throttle-as.  
Wat er ontbreekt is een elevator-trim as, een mixture as en 
een propeller as (afhankelijk van de gekozen aircraft). 
 
Met de wetenschap dat je in MSFS2020/CONTROL OPTIONS/ 
meerdere knoppen kan combineren, gaan we een drie extra 
assen imiteren met behulp van 3 druktoetsen en de POV. 
We gebruiken de POV UP en POV DOWN voor de elevator 
trim as.  
Dezelfde POV UP/DOWN zetten we in voor de Mixture as en 
de Propeller as.  
Op deze wijze krijgen we alle assen op een Sidestick die in 
deze configuratie voor alle single prop engines aircraft 
werkzaam zijn.  
 

  

Figuur 2 EIGENSCHAPPEN 

Figuur 1 JOY.CPL 
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CONFIGURATIE VOORBEELD VOOR SINGLE PROP ENGINES 
 
 

 

  



TCA OFFICER PACK Airbus Edition &  
TCA QUADRANT ADD-ON Airbus Edition 

FS EINDHOVEN – Jan Vaane Document: KB23011200 Pagina 5 van 7 
 

DE TCA QUADRANT ADD-ON-MODULES AANSLUITEN OP DE TCA 

QUADRANT  
Om de volledige TCA Quadrant Airbus Edition te kunnen gebruiken, moet u in het bezit zijn van 
een TCA Quadrant Airbus Edition en de TCA Quadrant Add-On Airbus Edition-modules. Deze 
modules worden los verkocht. 
Deze modules zijn een uitbreiding voor de TCA Quadrant Airbus Edition (throttle-quadrant) en 
werken alleen wanneer ze BEIDEN zijn aangesloten op de TCA Quadrant Airbus Edition. 
Dankzij deze modules  krijgt u de beschikking over nieuwe assen en actiedrukknoppen en 
verbetert de beweging van de TCA Quadrant Airbus Edition-throttle-quadrant bij het opstijgen, 
in de lucht en bij het landen. Het mechanisch samenstellen levert geen problemen op.  
 
Sluit de (2) bijgeleverde SATA kabels aan tussen de QUADRANT en de beide ADD_ONs.  
De wijze van de kalibratie zal menigeen hoofdbrekens bezorgen. Als voorbeeld bij het gebruik 
configureren wij deze TCA-set voor de FENIX A320 Airbus v1.0.6.146. 
 
WAARSCHUWING (1): Om de TCA-set aan te sluiten op de pc is er een lange USB-C naar USB-A 
kabel. Sluit de USB-A van de kabel wel aan op de pc, maar steek de USB-C die aan de achterzijde 
van de QUADRANT aangesloten moet worden er nog NIET in. 
 
WAARSCHUWING (2): Installeer geen software van Thrustmaster 2022_TFHT_1.exe 
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HET CONFIGUREREN VAN DE TCA QUADRANT EN TCA QUADRANT 

ADDON 
 

1. Sluit de TCA Quadrant NIET aan op een USB poort. Breng je de 2 SATA kabeltjes aan. 
2. Verwijder eventueel de aansluitingen van de spoiler en flaps addon als je alleen de TCA 

Quadrant wilt configureren.  
3. De TCA set is nog niet verbonden met de pc; USB-C is los; USB-A is aangesloten op de pc. 
4. Verbindt de beide throttle assen met het hulpstuk voor gelijkmatig transport. 
5. Zet alle 4 assen in de onderste stand. (THROTTLE IN MAX REVERSE) 
6. Druk met je linkerhand op de toets onder ENG2 en houdt die ingedrukt; Steek dan met 

je rechterhand de USB-C in de Quadrant; Laat de drukknop daarna pas los. 
7. Schuif nu alle 4 assen in de bovenste stand. 
8. We beginnen met de configuratie van de throttle assen; deze staan op 
9. ... TOGA; Druk op de beide rode toetsen op de gashendels en beweeg de assen naar 
10. ... FLEX en druk op de beide rode toetsen op de gashendels en beweeg de assen naar 
11. ... CLIMB en druk op de beide rode toetsen op de gashendels en beweeg de assen naar 
12. ... IDLE en druk op de beide rode toetsen op de gashendels. Klaar met de Throttles. 
13. Dan gaan we nu naar de Spoilers.  
14. Zet de Spoilers in stand RET. 
15. Zet de Set gear schakelaar UP/DOWN in de UP stand en weer terug naar DOWN. 
16. Spoilers in stand 1/4. 
17. Zet de schakelaar in de UP stand en weer terug naar DOWN. 
18. Spoilers in stand 2/4.  
19. Zet de schakelaar in de UP stand en weer terug naar DOWN. 
20. Spoilers in stand 3/4.  
21. Zet de schakelaar in de UP stand en weer terug naar DOWN. 
22. Spoilers in stand FULL (4/4). 
23. Zet de schakelaar in de UP stand en weer terug naar DOWN. 
24. Druk nu op beide toetsen Autopilot ON +OFF onder de ENG schakelaars TEGELIJK in om 

de instellingen vast te leggen.  

THRUST LEVERS EN FLAPS 
Start de sim en kies de FENIX A320 

met net venster CONTROL OPTIONS 

LET OP: de default instellingen van de throttle 

assen staan verkeerd voor beide throttle assen (0-

100%) 

Wijzig deze als in het voorbeeld. 
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Zet de kist aan een ramp en activeer op het overhead panel BAT1-BAT2 en zet EXT PWR op 

ON. 

 

HET KALIBREREN VAN DE THRUSTLEVERS EN FLAPS IN DE FENIX A320 
1. Voer de calibratie uit in de MCDU  

(LSK-left selection key | RSK-right selection key) 
2. Druk op RSK5 CONFIG 
3. Druk op LSK6 CONTROLS CONFIG 
4. De THRUST LEVERS staan na de laatste handeling in de stand IDLE (IN DETENT) 
5. Druk op RSK4 CALIBRATE en volg de aanwijzingen in de MCDU 
6. Zet de THRUST LEVERS in de stand MAX REVERSE en kies RSK4 NEXT STEP 
7. Zet de THRUST LEVERS in de stand IDLE REVERSE en kies RSK4 NEXT STEP 
8. Zet de THRUST LEVERS in de stand IDLE en kies RSK4 NEXT STEP 
9. Zet de THRUST LEVERS in de stand CLIMB en kies RSK4 NEXT STEP 
10. Zet de THRUST LEVERS in de stand FLEX en kies RSK4 NEXT STEP 
11. Zet de THRUST LEVERS in de stand TO/GA en kies RSK4 STORE CALIBRATION 

 

… dan … 

HET KALIBREREN VAN DE FLAPS 
1. ZET DE FLAPS IN STAND 0 (UP) 
2. DRUK OP RSK4 en volg de aanwijzingen in 

de MCDU: 
3. SET FLAPS TO UP en kies RSK4 NEXT STEP 
4. SET FLAPS TO 1 en kies RSK4 NEXT STEP 
5. SET FLAPS TO 2 en kies RSK4 NEXT STEP 
6. SET FLAPS TO 3 en kies RSK4 NEXT STEP 
7. SET FLAPS TO FULL en kies RSK4 STORE 

CALIBRATION  
8. Je vindt de opgeslagen gegevens in 

C:\ProgramData\Fenix\FenixSim 
A320\calibration.xml 

9. Maak een kopie van dit bestand in deze 
map (CTRL+C →CTRL+V) 
 

 
 
 

 


