Radioklub “ŠTUDENT” Maribor
Tyrševa 23
2000 Maribor

Navodila za registracijo uporabnika na D-STAR prehodu
Če želi uporabnik delati preko D-STAR prehoda se mora prvo registrirati. Registracija
ni potrebna za vsak D-STAR prehod posebej. Registriramo se samo enkrat preko
določenega prehoda. Najbolj smiselno se je registrirati preko domačega D-STAR
prehoda. Če ne poznamo naslova za registracijo do najbližjega prehoda, ga
poiščemo tukaj: http://dstarusers.org/repeaters.php
Spodaj je naštetih nekaj korakov za registracijo.
1. V brskalnik vpišemo URL naslov domačega prehoda.
Npr.: https://s55dmx.homemade.net/Dstar.do
2. Odvisno od uporabljenega brskalnika se vam bo odprlo določeno okno:
a) Za Mozillo:

-

Kliknemo: Lahko pa dodate izjemo...,
Nato kliknemo »Dobi certifikat (G)«,
Nato pa »Potrdi varnostno izjemo...«.
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b) Za Netscape:

-

Kliknemo »Nadaljuj z brskanjem po tem spletnem mestu (ni priporočeno)«.

2. Odpre se nam sledečo okno:

-

Kliknemo gumb »Register«.
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3. Vnos podatkov:

Preberemo pogoje uporabe (The agreement document) in če se strinjamo potrdimo
pod vprašanjem »Do you agree?« polje »YES«.
Izpolnimo naslednje rubrike:
-

CallSign: vpišemo svoj klicni znak,
Name: vpišemo svoje ime,
E-mail: vpišemo svoj elektronski naslov,
Password: izberemo si geslo, ki naj bo dolgo med 8 in 16 znakov in ga
vpišemo,
Password confirm: še enkrat vpišemo prej izbrano geslo.

Stisnemo gumb »OK«.
Na vprašanje:

Odgovorimo z »V redu«.
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4. Dobimo naslednje okno:

S tem je prvi del registracije končan. Za uspešno delo preko prehoda mora
vzdrževalec prehoda potrditi vašo registracijo (Approved). Ni nujno, da dobite
odgovor od vzdrževalca na elektronski naslov, ko vas le ta potrdi. Preverite čez kak
dan ali dva, če se boste lahko prijavili. Če se uspete prijaviti pomeni, da vam je
vzdrževalec prehoda dovolil delo preko prehoda.
Sledi naslednji korak, ki je izrednega pomena za dokončanje nastavitev za uporabo
D-STAR prehodov.

5. Zadnji pomembnejši korak (treba obvezno vnesti)!
Prijavimo se na prehod:
(Npr.: https://s55dmx.homemade.net/Dstar.do)

Vnesemo svoje klicni znak in geslo in stisnemo gumb »Login«.
Klicni znak (uporabniško ime) vpišemo z velikimi črkami.
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Desno zgoraj kliknemo »Personal Information« in odpre se okno:

Zgoraj so 4 polja osnovnih podatkov in če smo se ob registraciji zmotili lahko
popravimo tukaj.
Izpolnimo prvo vrstico pod modrim odstavkom:
- Prvi kvadratek na levi v prvi vrstici, (zraven je številka 1:) in vaš klicni znak, je
potrebno odkljukati.
- V polje »Initial« moramo obvezno vnesti presledek. To naredimo tako pritisnemo
preslednico na tipkovnici. V polju se ne bo videl noben znak, le nastal bo
presledek.
- Polje »RPT« pustimo prazno.
- V polje »pcname« vnesemo svoj klicni znak. Če bomo imeli v prihodnosti več
D-STAR postaj bo potrebno kasneje izpolniti tudi naslednje vrstice.
Stisnemo gumb »Update«.

Pritisnemo OK. S tem smo zaključili z nastavitvami.
DOBRODOŠLI NA D-STAR OMREŽJU!
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