OH6NT - 2015

Hur ansluter jag mig till LoTW?
Följ instruktionerna på
http://www.arrl.org/instructions genom att trycka på
”+” före varje rad (steg).
1. Steg 1: Ladda ner och installera filen tqsl-2.03msi
(Windows). Programmet tqsl.exe installeras på din
dator.
2. Steg 2 + Steg 3b (andra rad 3): Ladda ner pdf-filen ”Requesting your
certificate_xxx.pdf ” och fyll i blanketten. Sänd blanketten samt en kopia av din RAlicens (stationslicensen där ditt anrop står), och en kopia av t.ex. ditt pass eller
körkort till ARRL. Detta kan man göra först, för posten tar sin tid. Här är adressen:
ARRL LoTW Administrator
225 Main St.
Newington, CT 06111, USA
4. Steg 4: Så småningom får du e-post från ARRL. Bifogat finns en fil med ditt anrop
OH6XYZ.TQ6 samt ditt användarnamn för LoTW (ditt anrop) och ett lösenord.
Meddelandet innehåller information om hur man installerar säkerhetscertifikatet i
datorn med hjälp av prorammet TQSL.exe som du laddade ner i steg 1.
Spara TQ6-filen och lösenordet på ett säkert ställe. TQ6-filen är INTE ditt kompletta
säkerhetscertifikat, så var noga med att följa instruktionerna i meddelandet för att
spara certifikatet. Certifikatet är i kraft tre år, och du får att mail när det är dags att
förnya det.
5. Steg 5: Skapa en plats (QTH) med hjälp av programmet TQSL.exe där du anger
geografisk position (lokator), ITU- och CQ-zon mm. Ortnamnet räcker som
platsnamn, men du kan vara noggrannare om du vill. Lokatorn kan du söka efter på
kartan på aprs.fi om du inte vet den.
6. Ladda upp QSO:n till LoTW gör du direkt från loggprogrammet (HRD, LuxLog mfl)
genom att ange ditt inloggningsnamn och lösenord till LoTW där (följ instruktionerna
för ditt loggprogram). Om loggen inte kan ladda upp filer direkt, kan man enkelt ladda
upp dem med hjälp av programmet TQSL.exe. Filerna skall då vara i ADI-format.
Man kan begära ner verifikationer från LoTW också som ADI-filer, och importera dem
till sin logg, eller ladda ner dem direkt i loggprogrammet man använder (t.ex. HRD
mfl.).
7. Det kostar inget! Först när man vill använda sina verifierade QSO:n för att ansöka
om en award, kostar det en liten slant. Awarder baserade på LoTW beviljas
åtminstone av ARRL (DXCC, WAS, mfl), CQ-magazine, och DARC (WAE, EUdiplom mfl.)

Klart!

