
Stappenplan Teamtalk RTTY ontvanger

Stap 1 (zie volgende foto ) download vanuit teamtalk 

-Rtty acount teamtalk.tt (deze is benodigd om een extra scherm 

te openen specifiek voor rtty ontvangst , hierdoor kunt u met uw 

eigen acount gewoon op spraak blijven)

-Rtty teamtalk benodigde bestanden.rar (dit zijn het programma 

mtty (ontvanger voor rtty) , (virtual cable



Klik op het kanaal om de juiste files te zien 

Deze 2 bestanden 

downloaden



Stap 2  

-plaats het tt bestand “rtty acount teamtalk.tt” op uw bureaublad voor later gebruik
- pak met winzip of een ander uitpak programma bestand  “rtty teamtalk benodigde bestanden.rar “uit

U krijgt nu een map met bestanden erbij



Ook de onderstaande bestanden dient u uit te pakken met een uitpak programma

De uitgepakte mappen zoals onderstaand zijn de 2 benodigde programmas die u dient te 

installeren op uw pc  let    op  vbcable_driver dient u als administrator uit te voeren 

(rechtermuisknop uitvoeren als administrator)  .

Indien u beide geïnstalleerd hebt gaan we naar stap 3 om de ontvangst te starten voor rtty.



Stap 3 

- Dubbelklik op het tt bestandje zoals eerder in dit plan vermeld die op uw bureaublad 

staat



Indien u uw eigen account ook aan heeft staan voor spraak op babbelboxcode krijgt u 

na het dubbelklikken mogelijk onderstaande melding hier kunt u gewoon op yes

klikken

Dubbelklik op kanaal “rtty kanaal “zoals onderstaand aangegeven

dubbelklik



U zit nu in het ontvangst kanaal waar rtty word uitgezonden , bij de volgende stappen 

gaan we teamtalk instellen voor juiste ontvangst zodat u geen hinder heeft van de piepjes 



Stap 4 

- Klik op client vervolgens op voorkeuren en hierna op tabblad “geluids systeem” 

Stap 5 

-Klik nu bij “uitvoer apparaat” en selecteer CABLE input (VB-audio virtual cable)



Klik vervolgens op ok , teamtalk staat nu gereed voor ontvangst 

rtty de volgende stappen gaan over het instellen van mtty voor de 

decodering van rtty naar tekst.



Stap 6 

- Start het programma MTTY die u eerder geïnstalleerd heeft neem de instellingen 

Zoals op het plaatje staat over  dus mark = 1275 shift = 170 BW = 50 AV = 70 



Stap 7 

Klik bij de eerste keer gebruik op option en vervolgens op “soundcard input level “
U krijgt dan onderstaande scherm in windows 10  kies hierbij cable output vb-audio

virtual cable als standaard apparaat .

Indien u alle stappen correct heeft gevolgd kunt u het rtty bulletin mee 

schrijven op zondag avond 19.30 teamtalk kanaal rtty.

LET OP INDIEN U KLAAR BENT MET RTTY EN ALLES AFSLUIT KAN HET ZIJN DAT 

DE INSTELLINGEN VAN TEAMTALK BIJ EEN VOLGENDE OPSTART NIET CORRECT 

STAAN GA DAN NAAR STAP 4 EN VERANDER VB CABLE IN UW EIGEN BOXEN


