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Installatie & Eerste Run (Client)
Nederlandse vertaling ON8LW
Downloaden en installeren
U kunt de meest recente versie van RCForb (Client) downloaden van
http://download.remotehams.com/
Zoek het gedownloade bestand en dubbelklik op "RCForb_Client.exe" om de setup te starten.
Je ziet nu een dialoogvenster van de Licentie overeenkomst, “bevestig” de overeenkomst, en
klik op “Next” .

Je kan vervolgens de installatie en locatie van RCForb (Client)aanpassen (“Browse”). Klik
vervolgens op “Next”.
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Kies om een pictogram op het bureaublad of een extra installatie keuze aan te passen.
Klik vervolgens op “Install” om de installatie te beginnen.

Als u RCForb (Client) niet wil starten op dit moment, kunt u het vinkje uit het "Start RCForb
(Client)" optie verwijderen.
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Eerste Start.

Je wordt gevraagd om uw “Remote Hams”
gebruikersnaam en wachtwoord, in te vullen
bij de eerste start.
Als je ervoor kiest, kan je ook verder gaan als
“Gast”, door te klikken op de knop "Continue
as Guest"

Uw audio-instellingen configureren
In RCForb Client, ga naar Opties -> Audio-instellingen,
om de standaard audio-instellingen te configureren bij
aansluiting met “Remote”
Elk van de instellingen die u aanpast in dit
dialoogvenster wordt opgeslagen als een “Algemene
instelling”.
U kunt deze instellingen tijdelijk wijzigen terwijl je
verbonden bent met een “Remote station”.
Het is aanbevolen de audio hier op de juiste wijze te
configureren, dit voorkomt dat je anders de ganse tijd
manueel moet aanpassen.
Het is mogelijk de audio-instellingen tijdelijk te wijzigen als men verbonden is met een “Remote
station”.

Audio instelling Dialoog.
Zorg ervoor dat u de juiste audioapparaten selecteert voor je microfoon en luidsprekers, je kunt
uw selecties testen door te klikken op de knoppen "Test Luidsprekers" of "Test Microfoon".

Luidspreker test.
Klik op "Test-Speakers" om het luidsprekers
volumeniveau te controleren. Je kunt het
volume aanpassen indien nodig
* Let op, klik op “Test Speakers” als dubbele
controle, of het juiste audioapparaat is
geselecteerd voor "Speakers".
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Microfoon test.

Klik op de "Test Microphone" knop om het
microfoon opnameniveau te testen. Dit zal 6
seconden audio opnemen, druk vervolgens
weergeven.
* Let op, het aanpassen van de microfoon
schuifregelaar regelt het niveau van het
systeem.
Dit geeft hetzelfde resultaat als het regelen
van het microfoon niveau vanuit Windows
zelf.

Tijdelijk veranderen van audio-instellingen terwijl je verbinding hebt met een
Remote.
Om het microfoon of luidspreker apparaat te wijzigen, moet u de “VoIP stream” stoppen door te
klikken op de "Stop" knop. Vervolgens op de "Play" knop van het nieuw geselecteerde
audioapparaat om de keuze effectief te maken.

Het is mogelijk om het volumeniveau de microfoon in te stellen zonder de "VoIP-stream" te
herstarten.
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Het vinden van een Remote. (Connect)

In RCForb “Client Toolbar” vindt u een
"Search" veld . Voer een OrbIT of een
tekenreeks om te zoeken .
Wanneer meerdere adressen zijn
gevonden, worden deze getoond.

Om verbinding met een "Remote" te maken , selecteert u de gewenste "Remote", en klik dan op
de "Connect" knop in de rechterbenedenhoek van deze "Online Remotes List" U kunt ook
dubbelklikken op een “Remote” om verbinding te maken.

Identificeren van een geschikte TX Remote connectie.
In de schermafbeelding hierboven, is er kolom "TX" deze kolom vermeld de “Remote
connectie”. Als er een “V” merk staat, dan ondersteund deze "Remote" TX.
Je moet contact opnemen met de radiostation eigenaar, om TX toestemming te krijgen.

Verbreken van een Remote connectie.
In Toolbar RCForb Client vindt u een "Disconnect" knop
Klik op deze knop om de verbinding met de huidige Remote te verbreken
* Als het tabblad "Online Remote" geselecteerd is en de knop “Disconnect” aangeklikt wordt
dan worden alle externe verbindingen verbroken
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Gebruik maken van een Remote (RX & TX).
Lokaliseren van de TX-knop.

Elke radio heeft verschillende functies en opties beschikbaar. In het algemeen kun je ervan
uitgaan dat iedere zendontvanger de frequentie en modusbesturing heeft..
Frequentie kan worden gecontroleerd door een numeriek pad of door te klikken op een cijfer in
de frequentie digit (let op de pijltjes over elk cijfer). Tuning is ook mogelijk met de tuningdraaiknop, door te slepen met de muis of het draaien van het muiswiel .
Modus controle is meestal beschikbaar als een dropdown menu. Klik op “dropdown” om een lijst
met beschikbare opties te zien.
Verzoeken van Club Lidmaatschap
Voor sommige remote stations kan het nodig zijn lid te worden van ham radio club, voordat je
het remote basisstation van de club moogt gebruiken.
Als u probeert een remote basisstation van een Club die een lidmaatschap vereist te gebruiken,
krijg je hiervan een melding met een boodschap, een knop “Verzoek” zal beschikbaar komen.
En u de nodige informatie vragen.
* Opgelet meer over Club integratie zal beschikbaar komen.
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Uitzenden via Remote (TX)
Lokaliseren van de TX-knop

In het oplichtende gebied vindt u alle beschikbare knoppen. Als het remote station
ondersteuning bied voor TX, moet u een "TX" knop zien.
Gebruiken TX is zeer eenvoudig, klik op de TX-knop om de remote radio te activeren
Klik vervolgens de TX toets opnieuw, om de remote radio deactiveren.

Het verkrijgen van Goedkeuring voor TX.
Voordat u een verzoek voor TX permissie op een remote station vraagt, doe je eerst een upload
van een digitale kopie van uw Ham Radio licentie. Gebruik uw scanner of digitale camera om
een digitale kopie te maken. Zorg ervoor dat het bestandsformaat in JPG (JPEG) is en minder
dan 1 MB groot is.
De eigenaar van het remote basisstation zal met de kopie controleren of ze voldoet voor het
gebruik in zijn land.
Voor alle USA gebaseerde remote stations, moet elke buitenlandse exploitant de CEPT
goedkeuring zichtbaar op zijn zendvergunning staan hebben en een wederkerige overeenkomst
hebben met de FCC om te mogen zenden. Met remote stations gebaseerd buiten de VS
kunnen de regels verschillen.
Om TX toestemming te vragen, klikt u op de TX-knop. Een dialoog zal verschijnen waarin wordt
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uitgelegd dat je geen toestemming voor TX hebt en de Verzoek "knop" verschijnt. Klik op de
knop Verzoek om een TX Verzoek te versturen.

Met behulp van de spatiebalk Zenden (TX)
TX bediening door op de spatiebalk is mogelijk, maar deze "gebonden" worden met de TXknop.
De spatiebalk is niet altijd "gebonden" met de TX-knop.
Om de spatiebalk te binden met de TX-knop, moet u eerst klikken op de TX-knop.
Zolang de TX-knop het laatste item is dat je geklikt hebt, blijft de spatiebalk “gebonden”.
Bijvoorbeeld, als u klikt op de “Chatbox”, moet u opnieuw drukken op de TX-knop om deze te
verbinden met de spatiebalk.
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