WoW Installatie FAQ

FAQ om Addons & Installatieproblemen op te lossen!

1) Addons map is verdwenen ? Waar Addons plaatsen ?

Ga naar C:/Programma Files/World of Warcraft
Daarin heb je een map "Interface/Addons". Daarin kun je je addons plaatsen.
Indien deze map niet bestaat kun je de mappen "Interface" & "Addons" zelfs handmatig
aanmaken. Respecteer hoofdletter "I" & "A"

2) Als ik World of Warcraft opstart met WoW.exe blijft hij updaten ?

Begin bij bovenste bolletje en voer pas bolletje eronder uit als het bovenstaande niet lukte.

• Controleer je realmlist in "C:Programma FilesWorld of WarcraftDataenGB(US)Realmlist.wtf"

• Gebruik wow.exe om op te starten. Niet laucher.exe of een snelkoppeling van laucher.exe
• Delete config.wtf in je WTF map.

3) "Unable to validate game version ?

• Controleer of je wel de juiste versie hebt ? (Links onderaan wowopstartscherm moet je 3.?.?
staan hebben.)

1/6

WoW Installatie FAQ

• Realmlist.wtf bevat de juiste zin.(Blizzard)

• Je hebt het juiste account type. Met een WoWClassic account kun je niet inloggen op WotLK
account.
Dit aanpassen kun je bij je accountprofiel op Battlenet of de serversite.
• Indien bovenstaande niet lukt delete WTF map volledig en log in.

4) Blizzard downloader geeft firewall probleem aan ? ("It appears that you are behind a
firewall?")

A) De downloader downloads niets. Hij blijft gewoon langer dan 10 minuten zo hangen, doe dan
dit:
• Schakel in Windows je Firewall uit.
• Schakel je virusscanner uit tot na de download.
B) De downloader download nog maar de melding verschijnt. Doe dan niets. Het downloaden
duurt misschien even langer maar zal lukken.

5) Help ! Ik heb mijn WoW te hoog geupdate ? (How to downgraden van naar WoW 3.0.1)

Indien je WoW hoger dan 3.x.x hebt dan volstaat het om in World of Warcraft/Data",
patch-2.MPQ" & "Patch***.MPQ" te deleten.
Erna gebruik je repair.exe. Daarna heb je wow 3.0.1 en kun je weer beginnen met de guide
vanaf stap 2.
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6) Als ik inlog op World of Warcraft in mijn character screen dan zie ik geen addon knop meer ?

• Kijk of je de addons wel juist hebt geïnstalleerd. Je moet namelijk in je addonsmap eerst de
addonmap hebben en daarna de bestanden.

World of Warcraft/Interface/Addons/Questhelper/*bestanden questhelper*
World of Warcraft/Interface/Addons/Questhelper/Questhelper/*bestanden questhelper*

7) Bij stap 1 download Blizzard automatisch in mijn default harde schijf station ook al heb ik niet
genoeg ruimte?
Hoe andere HD schijf gebruiken ?

Voer hierbij volgende proces uit:

If you want to change the Default application install from "C:Program Files", use Regedit to
navigate to:
HKEY_LOCAL_MACHINESoftwareMicrosoftWindowsCurr entVersion
Alter the path at:
CommonFilesDir
(mine was something like "C:Program FilesCommonFiles", I changed it to "D:World of Warcraft"
After download start, you can change it to its old value if you want.
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8) Ik zie 2 balkjes in mijn WotLK Downloader (Downloader van Stap 1)

• Lichtblauw (langste balkje) = gedownloade gedeelte.
• Donkerblauw (korste balkje) = geïnstalleerde gedeelte.
De downloader bij stap 1 download & installeert in één keer = tijdwinst !

9) Ik kan realmlist.wtf niet openen ? (Vista)

• Rechtermuisknop op realmlist.wtf en kies: "Openen"
• Kies de optie: "Een programma in een lijst met geïnstalleerde programma's selecteren"
• Kies "Kladblok"
• Typ in realmlist de juiste server realmlist (Blizzard).

• Opslaan & Afsluiten

10) Wachtwoord vergeten ? Wachtwoord aanpassen ?

• Account ingame aanpassen met syntax: .password old new new
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11) Mijn WoW Crasht heel de tijd ? Ik heb heel de tijd foutmeldingen ?

• Delete allereerst je WDB map (Dit onthoud alles wat je tegenkomt).
• Schakel al je addons uit.
• Als dit nog niet lukt: Delete je WTF map. (Al je settings gaan verloren)
• Nog problemen ? Raadpleeg het forum van jou server.

12) Ik download WoW Updates maar als ik ze aanklik wilt hij niet updaten ?

Dit komt omdat ze niet in dezelfde harde schijf staan.
Gooi daarom als je updates in je World of Warcraft map en klik ze dan pas aan.

13) WoW wil de patch niet uitvoeren of geeft aan iets niet te kunnen deleten ?

Dit komt omdat je de patch niet uitvoerd als administrator.
Alle patchen moet je uitvoeren met rechtermuisknop en dan kiezen voor "uitvoeren als
administrator".
(Windows 7 & Vista)

Nog problemen ? Contacteer Tendonsie of ga naar de betreffende server website.
FAQ gemaakt door Tendonsie & laatste update 13 februari 2011
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