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Heren piloten,
Meestal wisselen we in TeamSpeak3 van kanaal door in het venster van TS3 twee keer
op het betreffende kanaal te klikken (bv om naar een ATC kanaal te aan).
In de echte vliegwereld gaat dat uiteraard door de juiste frequentie in de radio in te
voeren. Ook in Flightsimulator kun je dit bereiken door het installeren van een zgn
plugin in TS3.
Dit werkt alleen goed in combinatie van FSUIPC, dus i.c.m. FS9, FSX (SE) en P3D.
Het eenvoudigst gaat dit als volgt :
Start TS3 op maar log niet in. Uitgaande dat je een Engelstalige versie van TS3 hebt.
- Ga naar menu item “Tools” en dan “Options”.
- Selecteer daar in het linker menu “Addons”.
- Klik daar op “Browse online” (menu aan de bovenzijde).
- Voer in het venster Search in: “BFSGsimcom” en dan de Enter toets.
- Als het goed is krijg je dan één treffer; ga naar de onderzijde van de pagina
(gebruik desnoods de schuif aan de rechterzijde) en klik op “READ MORE”.
LETOP --- LETOP : Als je onderaan de pagina een banner ziet staan, klik deze dan
weg. Daarachter staat nl de "READ MORE"button.
- Er opent een ander scherm; klik hier op de “Install” (gebruik opnieuw zo nodig de
schuif aan de rechterzijde). De plugin zal nu automatische installeren.
- Sluit het venster.
- Ga nu naar het menu item “Plugins”, dan “BFSGsimcom” en dan “Configure”.
- Onder Channel Control: selecteer Semi-automatic en zorg dat in het venster onder
Only move to enz… “Root” is geselecteerd (grijs).
- Onder “Untuned Behaviour: selecteer "Stay in current channel….." en klik op “OK”.
Start je flightsimulator op. Log op TS3 in. Voer in de radiostack van je vliegtuig een
frequentie in die ook in gebruik is op de TS3 server en maak die actief.
Als alles goed is gegaan zal automatisch naar dat kanaal worden geschakeld.
Het schakelen werkt alleen als de kanalen zijn voorzien van de toevoeging
“@ XXX.XXX” waarbij xxx.xxx staat voor de kanaal frequentie.
Dat moet worden gedaan door de BEHEERDER van de TeamSpeak3 SERVER
Uiteraard blijft het mogelijk handmatig van kanaal te wisselen door er dubbel op te
klikken.
Succes.
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