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1. Na stránke www.Amber.sk po registrácii v sekcii DOWNLOAD si ztiahnete aplikáciu ACARS. Treba rozbaliť a
dať si odkaz na plochu.

2. 

web 

Po spustení treba prejsť do SETTINGS .

PRE KONFIGURÁCIU X-PLANE a FSX/Prepar3d
POZRI STRANU 3

Do časti url vložíte  https://www.amber.sk
Do časti API vložíte unikátky kĺuč vygenerovaný  
klúč, ktorý nájdete na stránke vo vašom pro�le. 
Vyberte si simulátor ktorý používate. Ak MSFS20 
tak kliknite Re-Syn Scenery - a čakajte.

3.

https://www.amber.sk
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Ďalši krok je vyhľad si let ktorý je k dispozícii. 
Kliknite na  Find Flights

Podľa toho na ktorom letisku sa nachádzate, vám 
vyhľadá dané lety z tej distinácie. Zolte si zo 
zoznamu destinaćiu kam poletíte  a klknite v 
riadku na LOAD:

Skontrolujte či ste si nahrali správny let. Vyberte si 
lietadlo zo zoznamu ktoré je voľné na danom 
letisku z ktorého plánujete letieť. 
SPUSTITE VÁŠ LETECKÝ SIMULÁTOR A 
NASTAVTE SA NA LETISKO VÁŠHO ODLETU.
Keď  je vśetko nastavené vpravo dole  stlačte 
START FLIGHT.

Následne po kliknutí na ikonu glóbusu, vidíte na 
mape svoj let a údaje ktoré sa zaznamenávajú o 
vašom lete.

4. 

6. 7. 

5

Bookni let na stránke www.amber.sk podľa video návodu a potom pokračuj nasledovne
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Aplikáciu nechajte bežať na pozadí a uźite si zábavu na simulátore. Keď pristanete a vypnete motory 
nezabudnite  UKONČIT LET .
Na ľavej lište kliknite na ikonku lietadla a potvrdte dole ukončenie letu.
V nasledujúcom okne odošlite report.

X-Plane používa custom plugin. Otvor X-PLANE adresár a zkopíruj AcarsConnect  do adresára
Resources\plugins folder.

Kon�gurácia pre simulátor X-P/LANE

Kon�gurácia pre simulátor FSX/Prepar3d
Pri používaní simulátora FSX/Prepar3d potrebujete nainštlovať

FSUIPC - verziu s licenciou zdarma
 MakeRwys
Po nainštalovaní oboch, spustite MakeRwys. MakeRwys spusitite opäť urobíte akúkoľvek zmenu v 
scenériach (ak chcete mať aktuálne runways a gates.

250,2948 pt250,2948 pt

V prípade, že Vá, neičo nefunguje neváhajte nás kontaktovať na e-mail.
virtual@amber.sk

alebo priamo cez náš DISCORD link je na našej  web stránke
www.Amber.sk

8.




