* برای نصب کلیه موارد ذیل وجود سرویس پک دو برای سیموالتور ضروریست
*حداقل  .NET Framework 2.0ضروریست
راهنمای نصب اکتیو اسکای
 Setup.exeرا با کلیک سمت راست  Run As Administratorاجرا نموده مراحل نصب را دنبال
کنید
 ASE-Update-SP3.zipرا از حالت فشرده خارج کرده نصب کنید
در فولدر Patchد فایل قرار دارد میبایست پس از اتمام مراحل فوق فایل ها را در مسیر نصب شده نر
افزار کپی کرده  Replaceکنید
نرم افزار را اجرا و در قسمت سلایر تمام عدد یک را وارد کنید
راهنمای نصب ایزی کمرا
 Setupرا اجرا و مراحل نصب را دنبال کنبد
پس از نصب فایل کرک را در مسیر نصب نرم افزار کپی و  Replaceنمائید
آیکن آبی رنگی  EZCA Config.exeدر دسکتاپ قرار میگیرد که میبایست قبل از اجرای سیموالتور
آنرا اجرا و  Configure FSXرا اجرا کنید
راهنمای نصب اف اس کامندر
مراحل نصب را با اجرای  Setupدنبال کرده سلایر و پسوور الزم در فایل متنی ضمیمه شده است
پس از اتمام نصب از منوی استارت ویندوز  Aerosoftو  FSCزا باز کرده بروی Data base
 Managerکلیک کنید و در قسمت سمت چپ مسیر نصب شده سیموالتور را تعیین و در قسمت سمت
راست بروی کلید Updateکلیک نمائید
اکنون میتوانید نرم افزار را با کلیک بروی آیکن قرار رفته بروی دسکتاپ خود اجرا کنید
راهنمای نصب سی ال اس ام دی 08
از فولدرهایی که در اختیار شما قرار گرفته  CLS MD80را باز کنید
این شاخه محتوی  5فولد ور دو فایل است با فشار دادن کلیدهای  Ctrl+Aتمامی محتویات را انتخاب
سپس کپی کرده به مسیر نصب سیموالتور خود بروید

موارد انتخاب شده را در شاخه اصلی سیموالتور خود  Pastکنید پیغامی مبنی بر وجود شاخه های
مشابه ظاهر میگردد که میبایست با فشار دادن  yesعملیات کپی را تایید کنید
پس از کپی وارد شاخه  md80troubleshooterاز دی وی دی خود شوید فایل موجود را اجرا کنید

سیستم را  Restartکرده سیموالتور را اجرا کنید برای مشاهده کابین داخلی میبایست با فشار دادن کلید
های  Shift + 1مانیتور مطابق با مانیتور خود را انتخاب نمائید
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