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Opis dotyczy instalacji programu PowerSDR v2.5.3 w systemie Win7 Pro-32bit. Jak 
wspomniałem wcześniej przy okazji instalowania PowerSDR v1.9.0-sr40, PowerSDR v2.4.4 ,
tak i w tym przypadku możemy tego dokonać w Win7 Pro-64 bit, Ultimate, czy Home. 
Sam proces przebiega podobnie, jak w PowerSDR v2.4.4 i wygląda następująco.

Faza pierwsza:

Uruchamiamy instalatora:

   Pojawi się następująca informacja. Klikamy na „Tak”,
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Pojawi się następująca informacja. Ja mam wyłączony punkt przywracania, więc wybieram
„Nie”, ale możesz wybrać „Tak”. Nie ma to wpływu na samą instalację programu.

Pojawi się informacja. Klikamy na „OK”,



Pojawi się informacja. Klikamy na „OK”,

Pojawi się informacja. Jeżeli mamy uruchomiony inny program PowerSDR, to go 
wyłączamy i klikamy na „OK”,



Pojawi się informacja. Klikamy na „OK”,

Pojawi się informacja, klikamy na „Next”,



Zaznaczamy, jak niżej i klikamy na „Next”,

Pojawi się informacja. Klikamy na „Next”,



Pojawi się informacja. Zaznaczamy, jak niżej i klikamy na „Next”,

Pojawi się informacja. Klikamy na „Install”,



Pojawi się informacja. Klikamy na „OK”,

Pojawi się informacja. Klikamy na „Next”,



Pojawi się informacja o przebiegu instalacji. Czekamy na kolejne okno,

Pojawi się informacja. Klikamy na „Cancel”



Pojawi się informacja. Klikamy na „Tak” ,

Pojawi się informacja. Klikamy na „OK”,



Pojawi się informacja. Zaznaczamy, jak niżej i klikamy na „Finish”. 

Kończy się Faza pierwsza instalacji i następuje restart komputera.

Po restarcie rozpoczyna się faza druga instalacji PowerSDR v2.5.3

Po odszukaniu ikony programu na pulpicie klikamy na nią w celu kontynuowania,



Pojawi się informacja o tworzeniu pliku Wisdom exe. Klikamy na „OK” i czekamy,

Pojawi się okno dodawania, tworzenia nowego radia. Klikamy na „Add Legacy Radios”,



Jak w przypadku PowerSDR v2.4.4, tak i tu możemy kolejno utworzyć kilka radii w 
zależności od potrzeb. Wpisujemy zwój znak lub cokolwiek i klikamy na „OK”,

Dla przykładu utworzyłem cztery radia. Dowolne z nich usuwamy kliknięciem myszki
na wybrany czerwony krzyżyk,



Po kliknięciu na „Use” pojawi się okno informujące o uruchamianiu programu,

Pojawi się informacja. Zaznaczamy, jak niżej i klikamy na „Continue”,



Pojawi się informacja. Zaznaczamy, jak niżej i Klikamy na „Next”,

Pojawi się informacja. Zaznaczamy, jak niżej i Klikamy na „Next”,



Pojawi się informacja. Zaznaczamy, jak niżej i Klikamy na „Next”,

Pojawi się informacja. Zaznaczamy, jak niżej i Klikamy na „Next”,



Pojawi się informacja. Zaznaczamy, jak niżej i Klikamy na „Next”,

Pojawi się informacja. Wybieramy „Unsupported Card”,



Pojawi się informacja. Klikamy na „OK”,

Pojawi się informacja. Klikamy na „Next”,



Pojawi się informacja. Klikamy na „Finish”,

Po chwili wyświetli się panel sterujący radiem. Domyślnie uruchamia się na częstotliwości
10 MHz,  a więc przełączam się np. na 80M, wyłączam SR i TNF i załączam wyświetlanie
TX Filter.



Po tej operacji okno powinno wyglądać następująco:

Koniec Fazy drugiej instalacji PowerSDR v2.5.3
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