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Manual RV48 (R0) 

 

Vi har fåt ny logik på RV48 (R0) Bokenäs som heter SvxLink (Uttalas Svixlink) med 

möjligheter att köra SvxReflectornätet och EchoLink. 

Våra andra repeatrar RU8 Lysekil, RV54 Kungshamn och RV46 Tanum är ihoplänkade med 

RV48 Bokenäs så funktionerna går att använda på de repeatrarna med förutom när det är 

digital trafik på Kungshamn och Tanum. 

 

Repeatern öppnas med 1750Hz, subton 118.8Hz, DTMF * 

DTMF kommandon 

*# Information från repeatern. 

0# Hjälp avsluta med #. 

1# Papegojan repetera det du sa kan vara bra höra hur man låter själv avslutas med # 

2# Aktiverar EchoLink modul då fungerar endast EchoLink kommandon avslutas med # 

EchoLink  

Går bara ut lokalt och våran talgrupp 24062 på SvxReflector. 

För att koppla upp sig trycker man nodnumret på EchoLink noden följt av # 

1# Status. 

2# Id på Echolink noden. 

4# Anslut till senast anslutna nod. 

# Koppla ner nod.  

Kortkommandon för Echolinknoder så man slipper trycka in det långa DTMF nodnumret. 

https://www.granudden.info/Ham/EchoLink/Kortnummer/Kortnummer.htm 

Listan uppdateras av SM5GXQ Peter.  

https://www.granudden.info/Ham/EchoLink/Kortnummer/Kortnummer.htm
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SvxReflector  

Repeatern lyssnar på olika talgrupper om det kommer in trafik på någon av dessa öppnar 

repeatern om inte den är upptagen. 

Talgrupper är förnärvarande.  

• 240 anropskanal Sverige går automatiskt QSY till en tillfällig talgrupp efter 5min. 

• 24062 Bohuslän ligger som default när man öppnar repeatern. 

• 2406 distrikt 6. 

• 24070 SSA-bulletin söndagar kl 09:00 från Öland. 

För att se vilka talgrupper som finns gå in på https://svxportal.sm2ampr.net/ 

 

DTMF kommandon SvxReflector 

Kommando Exempel Beskrivning 

91nnn#  912406# Aktivera talgrupp 2406 

91#     Hoppa tillbaka till tidigare vald talgrupp 

92#    QSY till en tillfällig talgrupp som automatiskt väljs. 

92nnn#  922405# QSY alla aktiva noder till en specifik talgrupp 

93#    Följ med QSY om man bara lyssnat 

94nnnn# 9424021# Lägg till monitorering av talgrupp temporärt 

9*#    Information/Status 

910#                                                 Återställer till standard talgrupp som är 24062 

9#                 Kopplar ner trafiken att gå ut över internet. (kommandot är   

                                                         En förkortning till talgrupp 9 som är lokal)   

 

Övrigt 

Talgrupp 26062 Bohuslän ligger som standard alltid på när man öppnar repeatern men går 

att koppla ner med 9# då går trafiken inte ut över internet bara över SK6IF repeatrar. 

Tänk på att säga eran signal när ni använder DTMF. 

Söndagar ca 8:45 till ca 10:00 är repeatern upptagen för SSA-bullen från Öland som 

återutsänds till oss checka gärna in.  

    

https://svxportal.sm2ampr.net/

