
Instruktion för installation av SDR-radio (i Windows 7 och 10) 

 

Denna instruktion är gjord baserat på en dator med operativsystemet Windows 7. 

Processen blir något annorlunda om man använder andra operativsystem. 

I denna instruktion markeras med röd elips i figurerna i de fält som skall hanteras.  

Ord som har RÖD TEXT i löpande text refererar också till de knappar man skall klicka på. 

 

 

 

Gå till https://www.dropbox.com/s/h3mlhww3ywezmnh/SDR-RADIO_v1.5b1425.exe?dl=0 

och klicka på Ladda ner. 

 
Den nedladdade filen hamnar där nedladdade filer brukar hamna i din dator (oftast i 

Hämtade filer). Gå dit och dubbelklicka på filen för att starta installationen. 

  

https://www.dropbox.com/s/h3mlhww3ywezmnh/SDR-RADIO_v1.5b1425.exe?dl=0


 

Du får (förmodligen) sedan en fråga från datorns säkerhetssystem (User Access Control): 

”Tillåter du att följande program från en okänd utgivare kan användas för att göra ändringar 

på den här datorn.”  

Svara Ja på den frågan 

 

 

Du får sedan upp en ruta om själva installationen. Där väljer du Next . 

 

  



I nästa får du upp en fråga om vilka komponenter som skall installeras. Ändra inget i denna 

utan välj Next . 

 

 

  



Det kommer sedan en fråga om ifall programmet skall installeras för alla som har konto på 

datorn eller endast på det konto som just används. OBS att detta endast är en relevant fråga 

i det fall att det finns konto för flera olika personer på datorn. 

Normalt behöver man här inte göra någon ändring utan i enklaste fallet klickar man bara 

Next . 

 

 

 

 

  



Sedan kommer en fråga om var programmet skall installeras. Ändra inget utan klicka på 

Install . 

 

 

  



Nästa ruta visar först hur installationen framskrider, när det gröna bandet är helt fyllt så är 

installationen klar . Klicka på Next . 

 

  



Den sista rutan som kommer upp ställer frågan om man vill slutföra installationen. Klicka på 

Finish . I och med att man gör det och att rutan ”Start the console now” är förbockad så 

startas också programmet SDR-radio. 

 

 

Hur du gör för att komma igång i programmet kan du läsa vår instruktion ”Komma igång med 

SDR-radio Console” 

 

 

 


