
Att komma igång med remotelyssning via SDR Console 1.5 

OBS att denna handledning bara skummar på ytan, att göra en heltäckande beskrivning av SDR 

Console skulle vara ett jättejobb. Detta är en hjälp för dig att komma igång, men du får gärna komma 

med förslag på vad vi bör komplettera med eller rapportera om något är fel i beskrivningen. Maila då 

till remote@sdxf.se . Detta är ett levande dokument och du kan hjälpa oss att göra det bättre. Denna 

version är version 1.0 frisläppt 2016-02-29. 

Du startar SDR Console 1.5 –programmet, loggar in och startar mottagaren enligt instruktionen 

nedan: 

 

 Dubbelklicka på ikonen för SDR Console. Du får då upp ett fönster som ser ut ungefär så här 

(beror på hur fönstret tidigare har lämnats). Du skall nu använda en mottagare som fjärrstyrs via 

Internet. Klicka därför på ”Remote (Via Network)”. 

 
 

Då får du upp inloggningssidan ”Remote Connection”. Leta nu upp SDXF:s mottagare genom att söka 

dem via ”Browse Web”. 
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DU får nu upp en lista med alla mottagare du kan via webben genom SDR Console. Skrolla ner till 

våra mottagare som heter SWL/SDXF respektive SWL/SDXF2. Om du inte hittar dem med en grön 

bock framför får du gå ännu längre ner i listan där ett rött kryss markerar vilka mottagare som just för 

tillfället är upptagna. Välj en av dessa mottagare genom att dubbelklicka på den. Om du väljer 

SWL/SDXF får in tillhörande information i fönstret Remote Connection. Nu måste du ange 

användarnamn (Username) och lösenord (Password). Denna information hittar du på vår webb under 

Remoteradio > Inloggningsuppgifter. OBS att du måste vara medlem i SDXF och inloggad på vår webb 

för att kunna läsa den sidan. Skriv in uppgifterna och tryck på Connect. 

 

 



Nu är du uppkopplad mot fjärrmottagaren, men det återstår några steg. Klicka OK. 

 

Nu har du några knapptryckningar kvar innan du kan lyssna: välj gärna att markera Minimize 

Bandwidth så kan internetöverföringen bli bättre, välj sedan hur stor bandbredd som skall täckas av 

mottagaren (upp till 190 kHz) och tryck sedan på Start. 



 

Grattis, nu är du uppkopplad mot mottagaren och kan börja lyssna. Kom ihåg att det är vissa 

fördröjningar när du kör remoteradio, det dröjer ett tag innan du märker effekten av de 

omställningar du gör.  



 
 

 

Du väljer frekvens 

antingen genom att klicka på siffrorna i frekvensfönstret eller 

genom att klicka i det stora fönstret (vattenfallet). 

 



 
 

Ljudstyrkan kan du ändra längst ner till höger AF Gain, men använd detta endast för att göra en 

grovjustering. Eftersom det är långa fördröjningar är det bättre att göra så mycket som möjligt av 

volymändringarna direkt på din dator, till exempel genom att klicka på högtalaren och 

använda tillhörande reglage på skärmen. 

 

 

Inspelning av den frekvens du valt 

Klicka på Windows (överst) 

 
 

Klicka sen på knappen Audio Recorder.  

  



 

Nu kan du (längst ner till vänster) välja:  
vilket format du vill spela in i (wav eller mp3) samt 

var dina inspelningar skall sparas 

 

 
 

Klicka sen på den röda record-knappen så startar inspelningen. Du ser det genom att en grön stapel 

kommit fram. 

 

 
Stoppa inspelningen genom att klicka på den blå stop-knappen 

 

Lyssna på den inspelade filen genom att klicka på knappen med förstoringsglaset. Då kan du välja 

vilken fil du vill lyssna på genom att dubbelklicka på filen så startar den i ditt eget 

ljuduppspelningsprogram 

 

Om du vill redigera den inspelade filen så gör du det genom att öppna den i ett valfritt 

redigeringsprogram, t ex Audacity som finns att hämta ner gratis på nätet. 

http://audacity-beta.sv.softonic.com/ 

 

Sen finns det många inställningsmöjligheter att experimentera med (filter, equalizer mm mm mm) 

 


