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Installatie instructies 
Dit hoofdstuk beschrijft hoe de Sweelinq software kan worden geïnstalleerd op Windows, 
macOS en Linux. 
 

Installatie instructies voor Microsoft Windows 
Voor het Sweelinq installatiepakket uit door dubbel te klikken op SweelinqInstaller.exe. 
 

 
 
Volg de instructies op het scherm om de installatie af te ronden. 
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Installatie instructies voor Apple Mac 
Open SweelinqInstaller.dmg door er dubbel op te klikken. 
 

 
Voor het installatiepakket van Sweelinq uit door dubbel te klikken op SweelinqInstaller.app. 
 

 
 
Volg de instructies om de installatie af te ronden. 
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Installatie instructies voor Linux 
Voordat het installatiepakket kan worden uitgevoerd, moet aan twee voorwaarden zijn 
voldaan: 

- De permissies van het installatiepakket moeten worden aangepast, zodat het kan 
worden uitgevoerd als programma 

- De vereiste pakketten moeten zijn geïnstalleerd 
 

Het installatiepakket uitvoerbaar maken 
Om het installatiepakket uitvoerbaar te maken, klik met de rechtermuisknop op 
SweelinqInstaller en kies ‘Properties’. Navigeer naar het ‘Permissions’ tabblad en zorg er 
voor dat  het vinkje ‘Allow executing file as program’ is aangevinkt. 

 
Of open een terminalvenster en cd naar de map waar het installatiepakket staat en voer het 
volgende commando uit: chmod +x SweelinqInstaller
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De vereiste pakketen installeren 
Op Ubuntu 22.04 is er een pakket dat moet worden geïnstalleerd voordat het 
installatieprogramma kan worden uitgevoerd. Open een terminalvenster en voer het 
volgende commando uit:  
> sudo apt install libxcb-xinerama0

 
Wacht tot het installatieprogramma klaar is met de installatie van het pakket en sluit het 
terminalvenster.  
 
Als u een andere Linux-distributie gebruikt, kunnen andere pakketten nodig zijn. Als de 
SweelinqInstaller applicatie niet start door erop te dubbelklikken, probeer dan het installatie 
pakket te starten vanuit een terminalvenster. Dit geeft meer informatie over ontbrekende 
pakketten.  
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Eerste gebruik 
Dit hoofdstuk beschrijft hoe Sweelinq wordt ingesteld als het voor de eerste keer wordt 
gebruikt. 

Registreer computer 
Wanneer Sweelinq voor de eerste keer wordt gebruikt, moet de computer geregistreerd 
worden. Sweelinq kan slechts op één computer tegelijk worden geregistreerd. 

 
Vul uw e-mailadres en wachtwoord in en klik op aanmelden. Als u nog geen account hebt, 
klik dan op de knop ‘create account’. Een werkende internetverbinding is tijdens deze 
stappen vereist. Bij normaal is twee keer per maand een internetverbinding vereist.  



 8 

 
 
In de volgende stap voert u een naam in voor uw computer en klikt u op de knop ‘Register’. 
Uw computer is nu geregistreerd.  
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Geluid en MIDI instellen 
Wanneer Sweelinq voor de eerste keer wordt opgestart, wordt de installatiewizard getoond.

 
Druk op de next knop om de wizard te starten.  
 
* Selecteer ‘Show advanced audio/MIDI options’ om geavanceerde audioapparaat opties of meerdere MIDI 
interfaces in te stellen.  
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Selecteer de correcte MIDI end audioapparaten en klik op de next button.  
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Selecteer een map waar de Sweelinq orgels moeten worden geinstalleerd en klik op de knop 
finish button. Het is aanbevolen een locatie te kiezen die gebaseerd is op snelle SSD-opslag.   
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Installeren orgel 
Dit hoofdstuk beschrijft hoe u een orgel in Sweelinq installeert. U kunt de benodigde 
bestanden direct downloaden op de computer waarop Sweelinq geïnstalleerd is of de 
bestanden downloaden met een andere computer en overbrengen met een USB-stick. 

 
Klik op de menu button om het menu scherm te openen. 
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Klik op de knop 'download' om naar de website van Sweelinq te gaan en de orgelbestanden 
te downloaden. Zodra de bestanden zijn gedownload, klikt u op de knop ‘Advanced’ en 
selecteert u 'Install organ'. Navigeer in de bestandsbrowser die verschijnt naar de 
gedownloade orgelbestanden. Als het orgel uit meerdere bestanden bestaat (.swop bestand 
en een of meer .bin bestanden), zorg er dan voor dat alle bestanden in dezelfde map staan. 
Selecteer het orgelpakketbestand (.swop). Extra .bin-bestanden worden automatisch 
geïnstalleerd.

Als de installatie voltooid is, verschijnt het nieuw geïnstalleerde orgel op het orgelscherm. 
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Laden en instellen van een orgel 
Dit hoofdstuk beschrijft hoe u een orgel voor instelt wanneer deze voor het eerst geladen 
wordt.

 
 
Klik op de menu button om het menuscherm te openen. 
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Selecteer een orgel om deze te laden. 
  



 16 

 
Wanneer het orgel voor het eerst wordt geladen, wordt een wizard getoond om de 
klavieren in te stellen. Druk op next om de wizard te starten.   
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De wizard zal uw klavieren één voor één instellen. Druk alleen op de laagste toets van het 
klavier van de aangesloten MIDI-console en klik op de knop OK.

 
Controleer de MIDI-instellingen en klik op de next knop. Als de MIDI-instellingen onjuist zijn, 
klikt u op de knop MIDI learn knop om het proces opnieuw te beginnen. 
Wanneer alle keyboards zijn ingesteld, klikt u op finish om de wizard af te sluiten. 
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