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1. Introduktion 
 

Remoterig RRC-1258MkII 

 
Beskrivning 

Remoterig RRC-1258MkII är utvecklad främst 
för att fjärrstyra amatörradiostationer över 
Internet på ett användarvänligt och kostnads-
effektivt sätt. Remoterig systemet består av två 
enheter, varav den ena placeras vid 
radiostationen och den på den plats man vill 
fjärrstyra ifrån. Systemet är unikt på det viset 
att ingen PC dator behövs, både tal och data 
kommunikation hanteras av de två enheterna. 
RRC-1258MkII kan konfigureras för att 
användas tillsammans med de flesta amatör-
radiostationer som finns på marknaden från  
ICOM, Kenwood, Yaesu och Elecraft. 
Remoterig systemet passar bl.a i följande fall: 
  
-          Du får inte tillstånd att sätta upp antenner i 

närheten av din bostad. 
-          Störningsnivån är så hög att 

amatörradiotrafik är omöjlig.  
-          Du vill bygga så stora antenner att de inte 

ryms i stadsmiljö. 
-          Du vill inte vara beroende av PC datorer 

för fjärrstyrningen. 
  
Funktionalitet 
Allra bäst fungerar Remoterig systemet 
tillsammans med radiostationer med sk. delbar 
front som tex Kenwood TS-480, TS-2000 eller 
ICOM IC-706. Man ersätter då helt enkelt 
kabeln mellan fronten och radion med 
Remoterig systemet. Man får precis samma 
funktionalitet och känsla som med 
orginalstationen. Systemet fungerar även bra 
för mer traditionell fjärrstyrning från PC 
baserade styrprogramvaror som tex. 
HamradioDeLuxe. Remoterig löser då hela ljud 
och kommunikations-problematiken men du 
måste ha en PC för själva styrprogramvaran.  

 
 RRC-1258MkII  är baserade på sk. Inbyggda system 

men en mycket kraftfull ARM7 CPU från NXP. 
Systemet blir därför helt fristående och inga PC-datorer 
är inblandade vilket borgar för mycket hög driftsäkerhet. 

 

Remoterig systemet i sig inför inga 
fördröjningar och de fördröjningar som 
Internet har innebär sällan några märkbara 
problem. Remoterig systemet har också en 
unik lösning för att köra Telegrafi över 
Internet med bl. a. inbyggd Elbug. Remoterig 
systemet ansluts till Internet i första hand via 
10 eller 100Mbit Ethernet och fasta 
anslutningar som tex. ADSL, Kabel och 
WLAN men även mobila lösningar baserade 
på 3G kan användas, då ibland med 
reducerade prestanda. Systemet är portabelt 
och oftast kan man ansluta till vilket 
nätverksuttag som helst i världen och bara 
köra. Uppkoppling, Ljud (VoIP)och data 
överförs med standardiserade protokoll som 
SIP, RTP etc. där man kan välja olika 
talkvallitet beroende på tillgänglig bandbredd. 
Enheterna konfigureras enkelt via moderna 
USB och WEB baserade gränssnitt.  

 



   

                             

Produktbeskrivning Radio Remote Control 1258 MKII      

3
 

  
 

© DX Supply AB      sid 3 av 35 

 

 
Tekniska Data 
Produkt/Art nr: Remoterig RRC-1258 

Storlek: 165x140x34mm 

Vikt:  2 x 350 g (exkl. nätadapt.) 

Ip klass: IP20 

Strömförsörjning: 10-18V DC via DC Plug 2.1 mm/5.5mm 

Strömförbruktning: Ca 160 mA upp tilll ca 600 mA beroende på ljudvolym och 
displaybelysning 

Nätverksanslutning: RJ45 T-Base10/100 

Högtalarförstärkare 2W (8 ohm) 

Micingång Dynamisk eller Elektret med DC matning 

Radioprotokoll (delbar front) Kenwood TS-480, TS-2000 
ICOM IC-703, IC-706, IC-E2820, IC-R2500.  

Radioprotokoll (traditionell styrn) ICOM CI-V, Kenwood PC-control, Yaesu CAT, Elecraft 

Protokoll Internet TCP/IP,UDP, DHCP, SIP, RTP, DynDNS mm. 

Codecs. G711 A-law (8kHz/8bit), 8kHz/16bit, 16kHz/16bit mm. 

Bandbreddsbehov Från ca 90 kBit/sek upp till 1 MBit/s beroende på Codec mm.  

USB USB 2.0 (mini USB) 

Serieportar ( transparanta) 2 st RS-232 (57600 baud) 1 st TTL (57600 baud) 

Elbug (CW-keyer) 10-40 WPM, Iambiq A/B, Squece, medhörning 

    

    

    

    

    

Temperaturområde: 0 till +40 C 

Luftfuktighet: 30% till 90% RH 
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Indikeringar och kontakter 

Frontpanel 

 
Baksida 

 

Front 
 

 
- USB 
- COM1 
- 

AUX/MIC 
- TTL 
(COM0) 
- 
Speaker 
- CW 

speed 
- PWR 
Status 
- SIP-
status 
- RTP-
Status 

Baksida 
 
- COM2 
- CW 
Manipulator 
- PWR IN 

(12V) 
- Reset 
- I/O (ext 
key) 
- Ethernet 

- LINK + 
ACT 
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2. Teknisk beskrivning 
 

Lite Teknik 

   

 

RRC-1258MkII är väldigt enkel hårdvarumässigt och består i princip av en ARM7 microprocessor från NXP, ett 
PHY och en Codec. Kraftförsörjning, USB, ett par extra RS232 serieportar, några ingångar och utgångar samt 
lf-anpassningar och högtalarförstärkare finns förståss också. Det är en extremt kostnadseffektiv och framför 
allt driftsäker lösning.  För att förenkla anpassning till olika radiostationer finns bl.a. ett byglingsfält (de röda 
trådarna). 
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User Interface 
 
RRC-1258MkII har många inställningsmöjligheter därför är det viktigt med vettiga användare interface. RRC-
1258MkII har minst fyra: Inbyggd webbserver, USB (via RRC-Manager), Serie port och Telnet. De mest 
användbara är WEB och USB. 
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RRC-Managern används för dom Initiala inställningarna såsom IP-nummer och liknande som måste vara rätt 
angivna innan man kommer åt webbgränssnittet som är det viktigaste användarinterfacet.  
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Firmware 
 
Alla moderna produkter idag har möjlighet att uppdatera programvaran i enheterna av användaren själv. 
Detta innebär att man kan införa nya funktioner och rätta fel på ett väldigt snabbt och enkelt sätt. RRC-
1258MkII kan man uppdatera på främst två sätt, via webbgränssnittet eller via USB. Webbgränssnittet är mest 
flexibelt eftersom man kan fjärruppdatera enheterna över Internet. USB-gränssnittet kan vara praktiskt när 
man har enheterna på skrivbordet och inte vill ansluta dem till Nätverket bara för att göra uppdateringen. 
Båda sätten är lika snabba och lika säkra. 
 

 

Lite om mjukvaru funktionen 

En produkt av denna typ är trots den enkla hårdvaran mycket komplicerad i sin funktion och för att förstå allt 
måste man bl.a ha djup kunskap i hur OSI-modellen olika lager hanteras, hur hårdvarugränssnitt och protokoll 
etc. fungerar. Som tur är behöver vi som använder den inte veta allt detta, det sköter Microprocessorn om 
sedan man programmerat den med rätt programvara. Skulle man börja om från noll för att utveckla en 
produkt av denna typ handlar det om tusentals mantimmar programutveckling.  
En liten förklaring kan ändå vara bra att ha i bakhuvudet. Observera att den inte är fullständig utan flera 
saker är utelämnade. Mycket av detta går att läsa om på bl.a.Wikipedia. 
När man anslutit spänningen och ansluter nätverkskabeln till sin Nätverksswitch så sker först en förhandling 
om bla vilken hastighet kommunikationen skall ske över Ethernet. Denna kan man påverka genom att välja 
mode under IP-Settings. Sedan sker en förhandling om IP-adressen med en DHCP-server om man valt det. Så 
länge dessa steg pågår blinkar den gröna PWR-dioden och uppkoppling kan ej ske. Dessa steg gör givetvis av 
båda enheterna. 
När sedan PWR lysdioden lyser med fast sken och man trycker på PWR ON knappen på manöverpanelen så 
initieras ytterligare en rad steg som måste göras innan man kan börja köra radio. Har man angett ett namn 
som adress till Radio-RRC:n så görs en slagning mot dns-servern man angett eller fått via DCHP. Från den får 
man IP-adressen till Radio-RRC:n (om uppdateringen mot tex dyndns fungerat). När enheten nu vet IP-
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adressen till den andra så sker en "uppringning" av Radio-RRC.en enligt SIP-protokollet. När dom fått kontakt 
på SIP-nivå så sker en lösenordsförhandling och förhandling om vilka portar som skall användas dels för att 
överföra ljudet (11000) och dels överföra datatrafiken (12000). Förhandling sker också om vilken Kodning 
ljudet skall ha. Samtidigt som detta sker slås radion till. När sedan datakanalen är uppe kommer displayen att 
tändas upp och siffrorna och text att synas på den. Ljudet kopplas också upp. Och det är klart att köra. 
När du sedan vrider på VFO:n och trycker på knappar skickas dessa kommandon över till radion via 
datakanalen. Radion uppdaterar displayen hela tiden utifrån vad du gjort. Displayenheten är i den 
bemärkelsen helt dum. Den bara skickar iväg kommandon och visar vad radion vill att den skall visa. Det sker 
ingenting lokalt i displayenheten. Under tiden förbindelsen är uppkopplad så sker övervakning av denna. Skulle 
det bli avbrott på Internet förbindelsen så slår radion av och allt kopplas ned efter ca 60 s kommer 
förbindelsen tillbaka inom 60 s så är det bara att fortsätta att köra. Hinner förbindelsen kopplas ned så får 
man trycka på PWR ON igen. Om man råkar sända när avbrottet sker så släpps PTT efter ca 5 s.  

När man slår av på PWR ON/OFF knappen så sker en kontrollerad nedkoppling av ljudkanal, datakanal och SIP. 
Radion stängs också av. Radio-RRC:n är sedan redo att ta emot en ny uppkoppling (SIP-uppringning). Den kan 
ta emot en uppringning från vem som helst så egentligen kan en radio ha flera manöverpaneler och därmed 
användare. 

 

3. Kontakter och reglage 
 

Kontakter och reglage RRC-1258MkII  
(uppdaterad 091128)  

 

 
Frontpanel / Kontakter / Reglage 

 

 

PWR LED 

Grönt fast sken indikerar Normalt driftläge. Om enheten är programmerad för DHCP detta tar 
normalt bara några sekunder. Så länge dioden blinkar kan inte uppkoppling ske. Slutar PWR 
dioden inte att blinka så är det förmodligen fel på anslutningen till det lokala nätverket. 

USB 

USB-interfacet används bl.a. för att ställa in vilken IP-adress enheten skall ha. USB-interfacet 
kan också användas för att uppdatera enhetens mjukvara. 
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COM 1 

COM 1 kan i nödfall användas för att göra inställningar och kontrollera status om man inte kan 
åstadkomma kontakt via USB eller WEB men ingen support finns för detta. COM 1 porten 
ansluts till en PC med terminalprogram. Porten kan även användas som transparent serieport 
för exempelvis rotorstyrning. ( funktion och inställningar bestäms i setupen, se gemensamma 
inställningar) 
 
38400 Baud, 8 bitar, Ingen paritet, 1 stoppbit. ( för åtkomst till programmeringsinterfacet ) 

<!-
-[if !vml]--><!--[endif]--> 

No  RS-232 Interface (9-pol D-sub hona) 
1   
2 TXD (Out) 
3 RXD (in) 
4   
5 GND 
6   
7 CTS(In)   
8 RTS(Out) 
9   

AUX/MIC 

RJ-45 kontakten märkt AUX/MIC används för anslutning av mikrofon eller för manöverpanel då 
IC-703/706 användes. Innanför kontakten finns ett byglingsfält som används för att bestämma 
hur kontakten skall vara konfigurerad. Detta beroende på vilken radio eller mikrofon som skall 
anslutas. Den gula och röda lysdioden indikerar status på SIP uppkopplingen enligt nedan. 

 
Röd Gul 

Släckt 
Inkommande  
ljudström OK 

SIP Nedkopplad 

Blinkar - 
SIP Uppkopling 
misslyckad 

Fast 
sken 

Inkommande 
ljudström saknas 

SIP uppkopplat  

MIC/AUX-portens konfigurering beror på hur byglingarna är gjorda i byglingsfältet. 

<!--[if !vml]--
><!--[endif]--> 

No AUX (RJ45) 
1   
2   
3   
4   
5   
6   
7   
8   

TTL 

TTL-port används för anslutning panel til Kenwood TS-480, RC-2000, IC-E2820 mfl. på 
Kontroll RRC 

RS-232
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RJ-12 kontakten märkt TTL används främst för anslutning av TS-480, RC-2000, IC-E2820 
manöverpanel samt i övrigt då man vill använda 5V datasignalering. Kontakten är konfigurerad 
så att en rak kabel kan användas till TS-480 panel och RC-2000.  

<!--[if !vml]-
-> <!--[endif]--> 

No 

(Standard) 
AUX (RJ45) 

6 AF utgång, Högtalare 2W/8 ohm 

5 TDO ingång, data från panel till radio (TTL) 

4 RDO utgång, data från radio till panel (TTL) 

3 GND 

2 8V utgång, alltid aktiv 

1 GND 

TTL-port för anslutning mot radio för bl.a Kenwood TS-480, RC-2000, IC-2820, CI-V, FT-
8x7 på Radio RRC 

RJ-12 kontakten märkt TTL används för anslutning av kabeln som normalt kommer från 
manöverpanel till radion. Den används också för CAT styrning av radio med 5V.s ingång dvs. 
alla ICOM med 3.5mm C-IV kontakt och FT-8x7 med den lilla mini din. Kontakten är 
konfigurerad så att en rak kabel kan användas till TS-480 och TS-2000.  

<!--[if !vml]-
-> <!--[endif]-->  

No 
(Standard) 

AUX (RJ45) 

6 AF utgång, Högtalare 2W/8 ohm 

5 TDO ingång, data till radio (TTL) 
4 RDO utgång, data från radio (TTL) 
3 GND 
2 8V utgång, alltid aktiv 

1 GND 

SP  

SP- Högtalaruttag på Kontroll RRC. 

På Kontroll RRC:n fungerar uttaget som ett vanligt högtalaruttag. Det är parallellkopplat med 
de uttag som finns i MIC/AUX och TTL kontakten. Kontakten är avsedd för att ansluta en vanlig 
3,5 mm sk. stereoplugg. Kontakten har ingen brytfunktion. Högtalarförstärkaren har en 
uteffekt på 3W vid 8 Ohm.  

SP- Högtalaruttag på Radio RRC. 

På Radio RRC:n fungerar uttaget som en ingång för högtalarsignalen från radion. Det är 
parallellkopplat med de ingångar för högtalarsignal som finns i MIC/AUX och TTL kontakten. 
Ingången har en impedans på 50 ohm. Kontakten är avsedd för att ansluta en vanlig 3,5 mm 
sk. stereoplugg. Kontakten har ingen brytfunktion. 

CW 

Ratten används för att ställa in hastigheten på den inbyggda CW-keyern. Ratten saknas på 
Radio RRC:n 

Baksida / Kontakter mm 

AUX

1

AUX

1
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<!--[if !vml]--><!--
[endif]--> 

COM 2 

Com2 används för att ansluta mot PC resp. radio med RS-232 port. Serieportens parametrar 
ställs in via webbgränssnittet. Den RRC som är avsedd att placeras på kontrollplatsen är 
försedd med en Hona för att en rak kabel skall kunna anslutas direkt till en PC. Kontakten på 
Radio RRC är en hane. 

COM2 -Serieport på Kontroll RRC avsedd för anslutning mot PC 

<!-
-[if !vml]--><!--[endif]--> 

No RS232 Interface (9-pol D-sub hona) 
1   
2 RXD (Out) mot pc:ns RXD 
3 TXD (in) från pc:ns TXD 
4   
5 GND 
6   
7  RTS - kopplad till JMP 3 

8  CTS - kopplad till JMP 3 
9   

COM2 - Serieport på Radio RRC avsedd för anslutning mot radio. 

<!-
-[if !vml]--><!--[endif]--> 

No RS232 Interface (9-pol D-sub hane) 
1   
2 RXD (In) mot pc:ns RXD 
3 TXD (Out) från pc:ns TXD 
4   
5 GND 
6   
7  RTS - kopplad till JMP 3 
8  CTS - kopplad till JMP 3 
9  

PAD - CW Paddle 

PAD - Ingång. På kontroll RCC:n används ingången för att ansluta en CW-paddel. Ingången är 
av typen 3.5 mm stereoplugg. Normalt ansluts vänsterpaddeln till toppen, högerpaddeln till 
mittringen och jord till den inre ringen. 

PAD - Utgång. På Radio RCC:n används utgången för att ansluta CW-keyern mot radions KEY 
ingång. Utgången är av typen 3.5 mm stereoplugg. En standardkabel med 3.5 mm kontakt i 
bägge ändorna kan normalt användas.  

RS-232

RS-232
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PWR  

Enheten spänningsmatas via PWR kontakten med 10-18V DC.  

Strömförbrukning vid 12V DC 

 
Lokal RRC 
(kontroll) 

Remote RRC (radio) 

IC-706 

upp till ca 600mA 
beroende på 
ljudvolym 

max 160 mA (110mA 
10Mbit) 

TS-480 

upp till ca 500 mA 
beroende på 
bakgrundsbelysning 
och ljudvolym 

max 160 mA (110mA 
10Mbit) 

RS-232 

upp till ca 400mA 
beroende på 
ljudvolym 

max 160 mA (110mA 
10Mbit) 

  

<!--[if !vml]--
><!--[endif]--> 

No PWR 

    
+ + 10-18V DC  (centrum) 
- GND 

    
      

RESET  

Vid ett kort tryck på resetswitchen görs en hårdvarureset. Genom att hålla knappen intryckt i 
ca 20s så återställs inställningarna till Factory default. I dagsläget påverkas bara IP-adress och 
nätmask och portnumren samt sådana inställningar som krävs för att RRC.n skall bli åtkomlig. 
se Gemensam Konfig 

Default IP-adress Kontroll RRC:       192.168.0.227 
Default IP-adress Radio RRC:          192.168.0.228 
Default Nätmask:                          255.255.0.0 

I/O  

I I/O kontakt finns 3 ingångar och tre utgångar samt 8V och Jord enligt nedan. Kontakten kan 
används för bla. överföring av CW signaler från paddeln, den är parallellkopplad med PAD 
kontakten. Använder man inte CW så kan dessa användas för att föra över valfria styrningar i 
bägge riktningarn. Utgångstransistorerna FDV301 kan sänka max 200mA så sätt ett mellanrelä 
om något större skall styras. 

<!--[if !vml]--

No I/O   (RJ45) 
1 IN 1 Akt 0 (Dot vid CW) 
2 IN 2 Akt 0 (Dash vid CW) 
3 UT1 OC utg*  
4 IN 0** Akt 0 (Vanlig nyckel eller PC) 
5 UT0 OC utg* (Utgång från keyer och PC/Nyckel mot radio) 

12V DC

http://new.remoterig.com/common_config.htm
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><!--[endif]--> 6 UT2 OC utg*  
7 8V ut max 100mA 

8 GND 

 * Då "keyer enabled=1" i Keyer settings så nycklas pin 3,5,6 parallellt  
** Finns bara på Kontroll RRC. 

 

ETHERNET  

Enheten kan anslutas till såväl 10 som 100 Mbit/s Ethernetbaserat nätverk.  

<!--
[if !vml]--><!--[endif]--> 

No Ethernet   (RJ45) 
1 Out [+] 
2 Out [-] 
3 In [+] 
4   
5   
6 In [-] 
7   
8   
LINK Grön lysdiod indikerar Link OK 

ACT Gul Lysdiod indikerar indikerar trafik på nätverket 

I setupen kan mode för Ethernetporten väljas. Dessa kan vara: 0=Auto, 1=10HDX, 2=10FDX, 
3=100HDX, 100FDX. Default är 0=Auto. Default är auto (0) och funkar bra i de flesta fall 

 

  

ETHERNET

1

LINK ACT



   

                             

Produktbeskrivning Radio Remote Control 1258 MKII      

1
5
 

  
 

© DX Supply AB      sid 15 av 35 

 

4. Byglingar för olika tranceivrar   
 
Demontering av lådan/Byglingar 
(uppdaterad 09-11-30) 
 
Innan du kan använda dina RRC-1258MkII måste du göra ett antal byglingar för att anpassa RRC:n mot din radio. 
Nedan följer en beskrivning av hur lådan demonteras och en beskrivning av de byglingar som finns i lådan. 
  

 
  

Börja med att ta bort  skruvarna 
till bakre D-suben märkt COM 2. 
Verktyget skall ha 5 mm hylsa. 

 
 
  

Öppna lådan genom att trycka in 
D-suben så att du får in fingrarna 
under kanten och kan dra i sär 
lådan 
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Bakom AUX/MIC kontakten finns 
et byglingsfält bestående av 2 
rader med 9-hål i varje. Raden 
närmast AUX/MIC kontakten är 
bara ansluten till kontakten ingen 
annanstans. Bygling sker med de 
medföljande röda 
byglingstrådarna*. Byglingarna 
skall alltid göras i bägge RRC 
burkarna och alltid likadant i 
båda. Hur byglarna skall sitta 
framgår under flikarna för 
respektive radiostation.( Bilden 
visar bygling för IC-706 
 
* 16 st röda byglingstrådar finns 
medlevererade i en liten påse 

 
  

Här syns byglingarna för alla 

Kenwood stationer.   
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JMP 1   DC-till Mic  

JMP 1 är placerad intill det stora 
byglingsfältet alldeles bakom TTL-
uttaget. Om bygel JMP 1 är på 
plats matas DC spänning ut till 
Mikrofonelementet. Alla ICOM 
mikrofoner skall ha spänning. 
Dynamiska mikrofoner som 
Kenwood använder skall ha inte ha 
spänning, ej heller tex. HEIL 
mickar. (Bygeln finns bara på 
kontroll RRC:n) 

 

JMP 2    8V/9V 
 
JMP2 sitter placerad strax bakom 
RESET knappen och DC-uttaget. 
Med JMP 2 väljer man vilken 
matningsspänning som skall gå ut 
till manöverpanel. Med bygeln 
monterad matas manöverpanelen 
med 8V vilket passar alla ICOM. 
Med bygeln bortagen matas 9V 
volt ut viket passar Kenwood TS-
480 och RC2000. (Bygeln finns 
bara på kontroll RRC:n) 

 JMP 3    RTS-CTS 
 
JMP 3 sitter placerad strax bakom 
D-suben för COM 2. Med JMP 3 
väljer man om CTS och RTS skall 
kopplas ihop (pin 7 och 8) vilket 
många radiostationer kräver. 
(Bygeln finns i bägge RRC:n men 
används oftast endast på radio 
RRC:n) 
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När du är klar med byglingarna 
kan du stänga locket och dra åt 
skruvarna intill COM 2. Var dock 
försiktig gängorna tål inte så 
mycket 

 

 

5. Hur jag kommer igång med RC 1258 MKII 
 

 
(uppdaterad 09-12-01)  

  
Innan du kan komma ingång att använda dina nya RRC-1258MkII måste du dels bygla dem för rätt radiostation. 
hur du gör detta visas på resp. radiosida. Du måste också konfigurera dem så att de passar i ditt IP-nät innan 
du kan börja konfigurera dem i övrigt. 
Den initiala uppsättningen av nätverksparametrar som bl.a IP-nummer görs enklast via USB-gränssnittet. När 
man görs detta skall man också passa på att uppdatera till senaste programvaran (sk. firmware). 
Börja med att ladda ned programmet RRC-Manager. 
 



   

                             

Produktbeskrivning Radio Remote Control 1258 MKII      

1
9
 

  
 

© DX Supply AB      sid 19 av 35 

 

Hämta RRC-Manager 

 
Installera sedan RCC manager enligt instruktionerna som kommer upp. Om du har ett äldre operativsystem där 
inte Netframework 2.0 eller senare finns installerat kommer installationsprogrammet att guida dig igenom 
installation av den. 
 
När du är klar med installationen dyker en genväg till RRC-Manager upp på skrivbordet 

Klicka på den så startat RCC manager 

 

Anslut nu din Kontroll RRC ( den med CW ratten) till 12V och anslut sedan den medföljande USB kabeln (USB-A 
till Mini-USB) dels till din dator och till RRC:ns uttag märkt USB på enhetens front. Windows kommer då 
automatiskt att installera erforderliga drivrutiner. När detta är klart kommer Texten "RRC not connected" att 
ändras till "RRC-connected" vilket indikerar att du har kontakt med enheten. 
 
FW/HW 
Tryck på "Get" knappen. Nu visas aktuell version på den inbyggda mjukvaran i fönstret. Gå till programvaru 
sidan och kontrollera om det finns någon nyare programversion tillgänglig. Finns det det så ladda ned den till 

skrivbordet tex. Om du hade den sista versionen så kan du gå direkt till Setup nedan, annars byter du till FW-

update fliken i RCC-manager. 
 
FWW update 
Klicka på "Select file" och leta upp filen du nyss sparade på skrivbordet, den skall heta nått i stil med RRC-
1258-CRC_v1.46_2009-11-26.bin beroende på vilken version och datum den är releasad. 

 

http://new.remoterig.com/firmwares/RRC%20Manager_v1.01_2009-11-30.zip
http://new.remoterig.com/firmware.htm
http://new.remoterig.com/firmware.htm
http://new.remoterig.com/startup.htm#Setup
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När du lokaliserat och valt filen trycker du på "Update" knappen och överföringen av filen startar. Observera 
att spänningen till enheten inte får brytas i detta läge. 

 

Uppdateringen tar ca 1 minut sedan startar enheten om.  När det åter står "RRC-connected" i RCC Managerns 
nedre fält, så kan du växla till FW/HW fliken och kontrollera att enheten uppdaterats med senaste 
programversionen, på samma sätt som tidigare.  

Setup 

Växla nu till setup fliken och tryck på "Get Setup" du får då upp ett nytt fönster med default inställningarna 
ifyllda. 
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När du ändrat inställningarna så dessa så att de passar ditt nätverk tryck på "Save" knappen så att dessa 
sparas. Enheten startar nu om igen. När det åter står "RRC-connected" i RCC Managerns nedre fält, så kan du 
trycka "Get setup" för att kontrollera inställningarna. 

Du är nu klar med kontroll RRC:n, gör om samma procedur med Radio RRC:n 

Gå sedan till sidan "Gemensam konfig" för instruktioner om hur du gör vidare konfigurering.  
 

  

http://new.remoterig.com/common_config.htm
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6. Gemensam konfigurering. 
 

Konfigurering av RRC-1258 gemensamma funktioner from v1.46 
(uppdaterad 091126) 

  

Innan du kan använda dina RRC-1258MkII så måste dessa konfigureras både vad det gäller hårdvarubyglingar 
och mjukvarukonfigureringar. Enheterna har vid leverans IP-adresserna 192.168.0.227 (kontroll) och 
192.168.0.228 (radio). Nätmasken är 255.255.255.0. Konfigureringen kan ske antingen genom att man surfar 
direkt till burkarnas webbgränssnitt. Observera att om man skall surfa till dem så måste datorn man använder 
vara i samma nät. Dvs. ha en ip-adress mellan 192.168.0.1 och 192.168.0.254 utan att vara samma som 
RRC:erna eller några andra PC eller routrar i nätet. Passar inte IP adresserna så får man ansluta sig via USB 
gränssnittet och ändra IP-adresserna till lämpliga för sitt nätverk (se under gemensam Konfig), sedan kan man 
ansluta via webbgränssnittet. Man kan också aktivera DHCP. Det är bekvämt att använda DCHP i Kontroll-
änden, men vänta med att aktivera DHCP till allt funkar som det skall.  
   

 

Ny funktionalitet för spara från och med v1.44 
 
Efter att du ändrat inställningar på en sida tryck "submit" så sparas ändringen temporärt. En röd länk med 
texten "Apply changes" dyker då upp överst på sidan för att påminna dg om att du har icke sparade ändringar. 
Du kan nu ändra inställningar på andra sidor, avsluta varje sida med "submit". När du sedan är klar med alla 
ändringar tryck på den röda länken "Apply changes" så sparas ändringarna permanent och enheten startar om. 

 

  

IP-Settings 

Starta webbläsare och ange adressen till den RRC1258 du vill uppdatera. Klicka på länken "IP-Settings" till 
vänster. Här syns alla de parametrar som är möjliga att programmera. När Du fyllt i alla uppgifter klicka på 
"submit", dom nya inställningarna sparas då i minnet. När du gjort alla inställningar tryck på "Apply changes " 
så startar enheten om och de nya parametrarna börjar gälla. Nedan finns en beskrivning av de olika 
parametrarna.   
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Unit ID (Banner) Här kan du ange fri text för att lättare känna igen enheterna 

DHCP Ange 0 för fast IP och 1 för Dynamiskt tilldelad (DHCP). DHCP kan vara praktiskt i 
kontrolländen men i Radioänden bör man ha Fast IP 

IP Här anges den fasta IP-adressen om man använder fast IP 

Netmask Här anges nätmasken om man använder fast IP 

Gateway Här anges gatewayens IP-adress om man använder fast IP 

Dns server Här anges dns serverns IP-adress om man använder fast IP 

Extern IP/Host Behöver bara användas i undatagsfall 

Eth Type Här anges typ av ethernet anslutning. 0=Auto, 1=10HDX, 2=10FDX, 3=100HDX, 100FDX 
( använd auto i första hand) 

Web page user Om man vill skydda programmering etc. så kan man lösenordsskydda 
programmeringssidorna i setupen. Statussidorna går alltid att se. Här anges ev user id. 
lämnas detta fält tomt så kommer ingen inloggningsruta upp. 

Web page pwd Här anges lösenord för inloggningen 

 

Radio Settings 

Under Radio setting görs de radiospecifika inställningarna. När Du fyllt i alla uppgifter klicka på "submit", dom 
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nya inställningarna sparas då i minnet. Nedan finns en beskrivning av de olika parametrarna.   
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Program mode Här anges vilken mode enheten skall arbeta i, beroende på Radiostation 
0 = transparent (för repeaterlänkar od.) 
1 = ICOM Generell då CI-V protokollet används. 
2 = ICOM IC-706 med separerad panel 
3 = Yaesu FT-817, FT-857, FT-897, FT-1000 mfl. 
4 = Kenwood CAT, Yaesu FT-2000, Elecraft mfl. 
5 = Kenwood TS-480 med separerad panel 
6 = Används ej 
7 = ICOM IC-R2500, IC-2725 
8 = Kenwood TS-2000 med RC-2000 panel 
9=  ICOM IC-E2820 

Control panel Skall vara =1 i kontrolländen, =0 i radioänden ( inst. saknas i 1258 MkII) 

Sip password Här anges password för SIP uppkoplingen skall vara lika i båda ändorna. 
 (default= inget password) 

Sip contact Här anges IP-adress eller DynDns-namn till radioänden (routern) ( finns bara i 
kontrolländen 

SIP realm Används inte i nuläget, lämnas tom. (finns bara i radioänden). 

Audio Quality Här anges önskad ljudkvalitet beroende på tillg. bandbredd, se detalj info under 
Codec ( 2 är default) 

Codec Out Gain Skall vara 255 

http://new.remoterig.com/codec.htm
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Codec Inp Gain Skall vara =18 i Kontrolländen och =0 i Radioänden. 

COM 0 baudrate Här anges baudrate på kommunikationen med radion. 
IC-706 = 19200 
TS-480 = 57600 
TS-2000 = 57600 
För övriga radiostationer beroende på inställningar i Radio, HRD etc. 

COM 0 data bits Normalt = 8 

COM 0 stop bits Normalt = 1 

COM 0 parity Normalt = 0 

 

Serial Settings  

Under "Serial settings" sätts parametrar för den/de extra seriekanalerna som kan användas för CAT styrning, 
rotorstyrning eller liknande. RRC-1258MkII har två (COM1,COM2) extra seriekanaler, version 1 har en extra 
seriekanal (COM1). COM 1 kan alltid användas som extra seriekanal, anslutningen sker då till D-sub kontakten 
på RRC:ns front. Observera att om denna seriekanal aktiveras kan ej inställningar av enheten ske den vägen 
längre, man är då hänvisad att använda WEB eller Telnet gränssnitten. COM2 som finns på MkII kan användas 
som extra seriekanal om man kör RRC:n i program mode 2,5,7 eller 8 i övriga moder används den redan för 
radiostyrningen. COM 1 kan användas till valfritt ändamål. COM1 och COM 2 kan ställas in så att de fungerar på 
lite olika sätt beroende på vad de skall användas till, se nedan. Observera också att samma inställningar måste 
göra i både Kontroll och Radioände. Nedan finns en beskrivning av de olika parametrarna.    
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COM1 mode Här anges om serieporten skall överföras mellan enheterna och hur 
 
0 = Ej aktiverad (default) 
1 = COM1 aktiverad. ( Data överförs tecken för tecken, vilket kräver mycket 
     bandbredd om mycket data skall skickas). 
2 = COM1 aktiverad. ( Används om man vill köra CI-V prot till IC-703/706 
     samtidigt som använder manöverpanel. 
3 = COM1 aktiverad. ( Data överförs i paket vid paus mellan ev. meddelanden) 
4 = COM1 aktiverad. ( Används om man vill köra CAT styrning av TS-480 eller 
     TS-2000 samtidigt som man använder manöverpanelen. 
 
mode 1 eller 3 passar bäst för tex. rotorstyrning 

COM1 baudrate Ange baudrate 

COM1 data bits Ange antal data bitar 

COM1 stop bits Ange antal stoppbitar 

COM1 parity Här sätts om paritetsbit skall användas 
0 = Ingen paritet (default) 
1 = Udda paritet 
2 = Jämn paritet 

COM2 mode 
 
OBS ! COM 2 finns bara i 
RRC-1258MkII 

Här anges om serieporten skall överföras mellan enheterna och hur 
 
0 = Ej aktiverad (default) 
1 = COM2 aktiverad. ( Data överförs tecken för tecken, vilket kräver mycket 
     bandbredd om mycket data skall skickas). 
2 = COM2 aktiverad. ( Används om man vill köra CI-V prot till IC-703/706 
     samtidigt som använder manöverpanel. 
3 = COM2 aktiverad. ( Data överförs i paket vid paus mellan ev. meddelanden) 
4 = COM2 aktiverad. ( Används om man vill köra CAT styrning av TS-480 eller  
     TS-2000 samtidigt som man använder manöverpanelen. 
 
mode 1 eller 3 passar bäst för tex. rotorstyrning 

COM2 baudrate Ange baudrate 

COM2 data bits Ange antal data bitar 

COM2 stop bits Ange antal stoppbitar 

COM2 parity Här sätts om paritetsbit skall användas 
0 = Ingen paritet (default) 
1 = Udda paritet 
2 = Jämn paritet 

 

Advanced Settings  

För att på ett flexiblare sätt kunna anpassa RRC-1258 till olika typer av applikationer och brandväggar samt 
för att möjliggöra användning av flera RRC bakom samma brandvägg så har vi infört programmerbara 
portnummer på samtliga IP-tjänster. Detta gör det också möjligt att använda RRC.n trots att man redan har 
IP-telefoni på port 5060. Man skall dock veta vad man gör när man ändrar dessa portnummer från standard 
portnumren. Gör man det fjärrmässigt måste man också göra det i rätt ordning annars kan man tappa 
kontakten med enheten och en bilresa blir nödvändig. Vid sk "Factory Default Reset så återställs portnumren 
till default. Starta webbläsaren och ange adressen till den RRC1258 du vill uppdatera. Klicka på länken 
"Advanced Settings" till vänster. Här syns alla de paramterar som är möjliga att programmera.  
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UDP Cmd port Här anges vilket port som skall användas för kommando kanalen 
(default = 12000) 

UDP Audio port är anges vilket port som skall användas för ljud överföringen 
(default = 11000) 

SIP port är anges vilket port som skall användas för SIP uppkopplingen 
(default = 5060) 

Web server port är anges vilket port som skall användas för kommando kanalen 
(default = 12000) 

Telnet server port är anges vilket port som skall användas för kommando kanalen 
(default = 12000) 

Rx Jitter buffer size Används för att kontrollera hur den inkommande ljudströmmen hanteras, litet 
värde = kort delay, större värden ger bättre tolerans mot dåliga 
Internetförbindelser men delayen ökar. "Rx Jitter buffer size" måste alltid vara 
större än "Rx Jitter delay" Sifforna anger antal RTP paket (default är 4 paket = 
4x10ms vid Audio quality =2). 

RX Jitter delay Används för att kontrollera hur den inkommande ljudströmmen hanteras, litet 
värde = kort delay, större värden ger bättre tolerans mot dåliga 
Internetförbindelser men delayen ökar. "Rx Jitter delay" måste alltid vara mindre 
än "Rx Jitter buffer size" Sifforna anger antal RTP paket (default är 3 paket = 
3x10ms vid Audio quality =2). 

Audio packet size (ms) Här anges hur ofta ljudpaketen som skall skickas. Har man bra 
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Internetförbindelse (stor bandbredd) i bägge ändorna eller tex eget LAN eller 
WLAN där båda enheterna sitter så kan man minska paketstorleken ända ned till 
1 ms det gör att man får väldigt liten fördröjning vilket kan vara viktigt speciellt 
vid CW. Men mindre paket ger större bandbredd. 
(Default=20 ms) 

Continues RTP TX (panel 
only) 

Här anges om en kontinuerlig ljud ström skall skickas från Kontroll till Radio, 
detta är nödvändigt om man vill köra VOX. Nackdelen är att ljud från rummet 
alltid skickas ut på Internet då kommunikationen är uppkopplad vilket kan vara 
ett sekretess problem för vissa användare. (default = 0) 

Debug level Används ej, skall vara 0. 

(1) En detaljspec av hur ljudöverföringsparameterarna hänger ihop finns här=>.  

 

Dynamisk DNS (DynDNS)  

En sk. DynDns klient finns integrerad i RRC:n. Dynamisk DNS är endast intressant på radiosidan om man har 

ett Internet abonnemang med Dynamisk IP. DynDns klienten kontrollerar vad Internet routern har för extern 
IP-adress och meddelar denna till DynDns DNS server. Man kan då på kontrollsidan ange sitt eget "Host name" 
istället för en IP adress som SIP kontakt och man behöver inte ta hänsyn till att IP adressen på radio-QTH.s 
router ändras. Man måste registera ett konto (gratis) på www.dyndns.com först. Sedan fyller man i 
motsvarande uppgifter under på DynDNS fliken i RRC:n. DynDNS check time anges i minuter och får inte vara 
kortare än 10 min. Sätter man värdet 0 så inaktiveras hela DynDNS Klienten. Det finns fler som tillhandahåller 
motsvarande tjänst men idag stöder RRC:n enbart DynDNS. DynDNS Settings finns bara på Radio sidan. 
 
När du gjort nödvändiga ändringar klicka på "Submit" dom nya inställningarna sparas då i minnet. När du gjort 
alla inställningar tryck på "Apply changes " så startar enheten om och de nya parametrarna börja gälla.  

http://new.remoterig.com/firmwares/datarates090529.pdf
http://www.dyndns.com/
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Keyer Settings  

En mycket kraftfull funktion för fjärrstyrd CW är implementerad i RRC-1258MkII. Systemet kan nu hantera 
delay och jitter som uppstår över Internet på ett unikt sätt.  En förutsättning för att få det hela att fungera är 
den inbyggda CW-keyer (buggen). Under länken CW-funktioner finns en mer detaljerad beskrivning av hur det 
funkar. Länken med "Keyer settings" syns bara på kontrollsidan. När du gjort ändringarna tryck "submit".  

http://new.remoterig.com/cw_gen.htm
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enable 0 = keyer aktiverad / 1= keyer deaktiverad 

speed wpm anger hastigheten i words per minutes ( om du använder pot sätt hastigheten till 0 ) 

iambic Anger olika typer av keyer. 

0 = äldre typ (fanns i squeece keyer bl.a.) 

1 = iambic A  

2 = iambic B (den vanligaste) 

3 = iambic B med automatiska teckenmellanrum 

paddle 0 = normal (default) 

1 = omkastade höger/vänster 

weight Anger förhållandet mellan kort och lång 

30 = 3.0/1 (default) 

sidetone hz Anger medhörningstonens frekvens (default = 800 Hz) 

sidetone dB Anger nivån på medhörningen (default = 20) 

lf delay ms Anger hur länge efter avslutad teckendel mottagaren skall vara mutad. Om du behöver använda den prova 

att börja sätta den till motsvarande ping tiden (default = 0) 

key delay ms Anger fördröjningen innan nycklingen av radion påbörjas (default = 0) 

 

Application upgrade 
 
Programvaran eller Firmware som den ofta kallas kan givetvis som i alla moderna produkter uppdateras 
efterhand som Bugar upptäcks eller nya funktioner införs. Uppdateringen görs via webgränssnittet och kan 
därför göras över Internet utan att man behöver befinna sig vid RRC-1258. 
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Ladda först ned den aktuella programvaran från Programvaru sidan , spara filen på tex. skrivbordet. 
 
tex. RRC1258-CRC_v1.36_2009-07-03.bin 
 
Starta webbläsare och ange adressen till den RRC1258 du vill uppdatera. Klicka på länken "Application 
upgrade" till vänster. Klicka på "Browse" knappen och leta reda på filen du sparade nyss. När du hittat den 
Klicka på "Upgrade". programmet förs då över till RRC-1258 och det nya programmet flashas till minnet. 
Enheten startar sedan om. OBS! det är viktigt att man inte bryter strömmen under uppdateringsprocessen.  

 

Vänta ca en minut eller två anslut sedan webbläsaren till enheten igen och välj länken "info" till vänster. 
Kontrollera att uppdatering till rätt programversion skett. Om det ser ut som om den inte uppdaterats 
kontrollera att du tömt webbläsaren sk. cache minne, så inte en sparad sida visas.  

http://new.remoterig.com/rrc1258mkII_fw.htm
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Status 

På statusidan  kan man kontroller ett antal saker som kan vara bra stöd vid ev. felsökning. Men det viktigaste 
är att här finns "Connect" resp "Disconnect" knappen som används för att koppla upp Internetförbindelsen 
mellan the två enheterna. När man ansluter ser man hur SIP-status ändras, går allt bra så skall det stå 
"Connected/Transfering" på SIP-status raden, går nått fel står de en felkod. I övrigt visas bl.a hur ev. NAT-
router mappat om portarna. 
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Reset device 

Kan användas för att starta om enheten utan att något ändras. 

 

 



   

                             

Produktbeskrivning Radio Remote Control 1258 MKII      

3
5
 

  
 

© DX Supply AB      sid 35 av 35 

 

 

Konfigurering via RS-232 port 

Dessa parametrar kan även i nödfall programmeras via Serieporten/telnet under Sys och Setup Edit. 
 

 


