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WAS-tilin avaaminen
Mene omalle LoTW-sivulle:
1. Valitse ”AWARDS”
2. Valitse ”CREATE NEW WAS AWARD ACCOUNT”

1.

2.
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Lue säännöt ”Rules and QSO SETS”
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• Valitse nimi omalle ”WAS”-tilillesi. Yleensä oma kutsu
• Ruksaa laatikko, että tämä on ensisijainen WAS-tilisi.

• Talleta tiedot painamalla ”Save account changes.”
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• Jokaisella WAS-tilillä pitää olla ainakin yksi ”ehto”. Jos 
tuossa lukee ”Add rule to QSO set”, sinne täytyy lisätä ehto. 

• Ilman ainakin yhtä ehtoa LoTW ei osaa hakea yhteyksiä.
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Eli sinun pitää lisätä ainakin yksi ehto.
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    Tämä on varmistus: Jos on mennyt jotakin vikaan, voit 
poistaa tämän WAS-tilin ja tehdä uuden. 
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• Paina siis ”Add rule to QSO set” 
• Valitse alasvetomenusta sopiva ehto
• Yleensä ehdoksi riittää ”Call sign” eli oma kutsu
• Muita ehtoja voi käyttää jos haluaa ”hienostella”
• Kun olet valinnut ehdon, paina ”ADD RULE”

   Tästä voit 
poistaa tiedot.
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Valitse oma tunnuksesi ja paina ”CHANGE.”
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Seuraavaksi vahvista ehtosi.  
Mutta ennen sitä voit muuttaa tai poistaa 

äsken laittamasi ehdon.
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Jos kaikki OK, vahvista ehto painamalla ”Save 
account changes”



  

LoTW ja WAS-awardi
   Nyt pääset katsomaan 

tätä ”Account Status”-
listaa

   ”TRIPLE PLAY”-awardin 
tilanne löytyy listan 
lopusta.

   Klikkaamalla 
bandia/modea, näet mitä 
sinne on valittu.
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• Tässä bandi/mode-kohtainen lista
• ”View all entities” näyttää kaikki 50 osavaltiota
• Klikkaamalla tunnusta näet kuson yksityiskohdat
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”WAS” -awardin hakeminen

Klikkaa ”WAS Account”-lehdeltä vasemmassa 
palkissa olevaa kohtaa  ”Application”
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Awardin hakemi-

nen, osa 1

Valitse, mitä awardia 
haluat hakea klikkaamalla 
”Apply” (hae)

Vieritä sivun loppuun ja 
klikkaa ”Continue” (jatka)

1.

2.
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Awardin hakeminen, 

osa2 
     Tämä kertoo, miten tarkistetaan 

”Triple Play Award” hyväksytyt 
pisteet.

       Jos sinulla ei ole vähintään 150 
TPA-pistettä, et voi hakea awardia. 

       Kun 150 TPA-pistettä on koossa, 
sivulta löytyy linkki awardin 
hakemiseen.
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Awardin hakeminen, osa 3
     
•  Tämä esimerkkinä on awardi jota haet 

(kaikki osavaltiot 80 metrillä)

• Valitse vain ”Certificate”.  WAS-awardeissa 
ei enää ole lisäawardi-mahdollisuuksia. 
(Endorsements)

• Tähän voit laittaa ne yhteydet, jotka kuittaat 
paperi-QSL-kortilla sekä miten aiot ne 
toimittaa tarkastettavaksi.

     *   Paper-QSL-kortteja ei voi käyttää ”Triple 
Play Award'iin”

• Menen sivun loppun ja valitse 
”Continue”
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• Seuraava sivu kertoo 

awardin hinnan.  
• Katso informaation ja 

paina taas ”Continue”

• Tälle seuraavalle sivulle 
sinun tulee täyttää omat 
tietosi.

• Klikkaa ”Continue” kun 
olet valmis
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• ”Part 4”-sivulle annat tiedot, 

miten maksat.

• Jos maksat postitse (esim. 
shekillä tai rahalla), tämä on 
voimassa vain 30 päivää.

• Valitse taas ”Continue” 
lähettääksesi anomuksen.
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• ”Application History” kertoo hakemishistorian
• Klikkaa päivämäärää nähdäksesi yksityiskohdat. 

  

   ”QSL”-kohdassa olevat numerot 
viittaavat vain paperi-QSL-kortteihin.
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WAS-yhteytesi 

ja WAS-tili



  
Yhteyksien hakuruutu

Pikahaku
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1. Valitse ”WAS-tilisi” alavalikosta

2. Klikkaa ”SUBMIT” 



  

QSO-kysely

Jos ”QSL”-sarakkeessa ei ole mitään 
tietoa, vasta-asema ei ole kuitannut 
yhteyttä.

Jos viimeisellä sarakkeella on tietoa, 
yhteys on kuitattu



  

QSO:n 
yksityiskohdat

Huomaa (ympyröity) 
yhteyden kuittausaika

Tämä yhteys on kuitattu 
LoTW:ssa 
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Mikäli ”QSL” -kohdassa ei 
ole aikaleimaa, yhteyttä ei 
ole kuitattu.



  

QSL Card Detail.  
Information was imported from an older DXCC 
account when a QSL card was submitted.

This record does not contain as much detail as 
LoTW QSL.

QSO:n yksityiskohdat
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!M*
This is telling you that the QSO does not 

match the rules of your account.
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Klikkaa ”DETAILS” nähdäksesi yhteyden 
yksityiskohdat
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        Tämä kuittaus on yhteydestä, 

jossa oma QTH oli ”PA” eli 
Pennsylvania.

       Tämän aseman WAS-awardin omiin 
ehtoihin on kuitenkin laitettu, että 
ainoastaan yhteydet ”Connec-
ticutista” lasketaan mukaan

              

        Tämä yhteys ei siis täytä omia 

WAS-awardin ehtoja.      !M*
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• Musta ”väkänen” kertoo ne yhteydet, jotka LoTW on valinnut osavaltio- 
tai bandi- tai modekohtaisesti.

• Mikäli ruutu on tyhjä, voit ruksata sen ja valita tämän yhteyden 
awardiisi edustamaan ao. osavaltiota, bandia tai modea.

• Tyhjän ruudun valitseminen tyhjentää vastaavan ruudun, jonka LoTW 
on valinnut.
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Kiitos, kun käytät LoTW-
ohjelmaa!
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