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Contest Logging Software 
Volný program pro Phone, CW a Digitání Módy 
 

1.1 Vstupní okno 
 
1. Klíčové vlastnosti 
 
Vaše vstupní okno bude podobné tomuto. 
 

 
  
1.1. Přizpůsobitelné povrchy, barvy a písma 
 
Všimněte si, že zatímco barvy a velikosti písma zobrazená tady a v dalších screenshotech  
napodobují původní N1MM Logger Classic, N1MM Logger Plus poskytuje rozsáhlé 
přizpůsobení barev a písma v každém okně, jako součást úsilí o zlepšení přístupnosti. 
 
1.2. Menu po kliknutí pravým tlačítkem myši 
 
Navíc, toto menu pravým tlačítkem myši je zajištěno. 

 
 
 
  
Prvních 5 možností ovlivní velikost zadávacího 
okna Zrušte je, abyste odstranili věci, které  v 
okně nepotřebujete. 
 
 
 

Možnost Show User Information, pokud je zatržena,  zobrazí uživatelský CallHistoryText. 
 
 

http://n1mmplus.hamdocs.com/
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6. možnost, Band je levým tlačítkem Enabled je default nastaveno, ale může být vypnuto. U 
multi-op stanice, může to být užitečné vypnout levým tlačítkem myši band změnu pásma, aby 
se zabránilo náhodné změně bandu. 
 
Pokud kliknete na poslední možnost, Change Band Panel display, objeví se tento dialog. 

 
 
 
Klepněte na tlačítko Default a zobrazí se tradiční contestová 
pásma (HF nebo V / UHF v závislosti na contestu) nebo 
všechna pásma kromě 60M při použití obecného DX 
logování.   
Označte jednotlivá pásma pro zobrazení pouze těch pásem. 
Všimněte si, že pokud zvolíte jednopásmovou soutěž, buď 
HF nebo VHF, bude Band Panel nadále zobrazovat úplný 
seznam, dokud neoznačíte pásma, která chcete zobrazit. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.3. Zobrazení Check statusu 
 
Pokud je otevřené okno Check a je nalezena přesná shoda na zadanou call-sign, objeví se na 
pravém konci textového pole značky příznak. Příznak je barevný, aby odpovídal barvě značky 
odrážejí multiplikační stav - ve výchozím nastavení, barvy jsou zelená pro double, červená 
pro singl, modrá bez multiplikátoru, ale platná stanice pro QSO. "?" se zobrazí, pokud není 
nalezena shoda, dokud se nerozhodnete  tuto možnost vypnout v menu View vstupního okna. 
 
1.4. Panel Band 
 
• Na levé straně políčka CallSign je jeden sloupec Band tlačítek v Band panelu pro každý 
povolený mód v současném contestu. Barevné kódy uvedené když byla zadána značka, jsou 
aktuální k zadané značce v poli call-sign. . Zelená = double MULT červená = single mult 
modrá = dosud nepracoval šedá = duplicitní.  Jedná se o výchozí výběr barev - viz povrchy, 
barvy a písma, dostupné v menu Config, tam změníte tyto barvy kódy v celém programu. 
 
• Módy Band panelu jsou určeny Mode Category stanovené v dialogu Setup contest (File -> 
New Log nebo nebo Open log), nikoliv módem rádia, nebo uvedením v textovém poli CALL 
(\ "CW \", \ "USB \", atd.). 
 
• kliknutím levým tlačítkem myši na tlačítko mode/band přesune program na teto mód a 
pásmo; připojené rádio bude následovat na poslední frekvenci, kterou jste použili na tomto 
pásmu. Zaoblený obdélníkový rámeček kolem 15 CW, na obrázku výše je ukazatelem,  
aktuálního pásma a módu radia, což může být užitečné při rychlých změnách pásem. 
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• Pokud počítač není v síťovém módu, má značku v textovém poli a kliknete pravým 
tlačítkem na tlačítko mode/band, vaše rádio se přeladí na toto pásmo a mód, na poslední 
kmitočet, který jste použili na tomto pásmu a volací značka poslední stanice, kterou jste 
přihlásili do sítě bude  spotovaná lokálně (nebude poslaná do Internetu). Tato funkce je 
určena především pro VKV contesty, kde budete chtít přesunout stanice do mnoha kombinací 
bamd / mode v rychlém sledu za sebou. 
• V režimu počítače v síti s volacím znakem v textovém poli značky, pokud klepnete pravým 
tlačítkem myši na tlačítko band/mode, značka a kmitočet stanice se kterou pracujete budou 
předány k počítači v síti na tomto pásmu. Informační okno se zprávou bude odesláno 
příjímající stanici a doručený volací znak bude umístěn u přijímající stanice v bandmapě na 
její určené frekvenci. 
 
1.5. Řada akčních tlačítek 
 
• Esc: Stop - okamžitě ukončí vysílání uložené zprávy (všechny módy) 
 
• Wipe (Alt + W, Ctrl + W) - Smaže informace o aktuálním kontaktu. Toto můžete také  
    naprogramovat toto do Function Key, pro jedno-klávesový provoz. 
 
• Log It (Enter) - zapíše toto spojení do deníku. Je zakázáno v módu Quick Edit. Pokud jste 
   nevyplnili všechny potřebné vyměněné informace, budete vyzváni, než dojde k uložení.   
    Můžete použít Ctrl + Alt + Enter k obejítí této funkce a opravit, co jste zadali až později. 
 
• Edit - vyskočí plné editační okno k úpravě posledního spojení. Použijte Ctrl + Q (Quick 
    Edit) jako výhodnou alternativu. Zašedlé (neaktivní) je,  když jste v režimu Quick Edit. 
 
• Mark (Alt + M) - Označí aktuální frekvenci v bandmapě jako In use. Používá se, pokud  
   nechcete ztrácet čas pro vstup do volání na stanici pomocí frekvence. 
 
• Store (Alt + O) - Spotuje na bandmapě značku, zadanou v poli Call-sign. To se zobrazí 
   tučně, protože to je selfspot. Možnost záložky Telnet Filtr QSYing wipes call and spots 
   QSO in bandmap je snadnější způsob jak to udělat, ať už jste se stanící pracovali nebo ne. 
 
• Spot It (Alt + P) - Spotuje buď značku v poli volací značky nebo z posledního uloženého 
   QSO, pokud je Telnet aktivní. 
 
• QRZ - Provádí vyhledávání na QRZ.com značku zadanou v textovém poli Call-sign, pokud 
   je počítač připojen k Internetu. 
 
1.6. Panel funkčních kláves 
• F1 až F12 - Odešle soubor textů spojených s CW/Digital nebo WAV s Fone a provede 
veškerá makra uložená ve zprávě. Klikněte pravým tlačítkem myši na tlačítko pro otevření 
editoru Funkčních kláves. Módy RUN a S&P mají každý 12 uložených zpráv. Stisknutí Shift 
+ F1 až F12 odešle RUN zprávy když jste v S&P módu nebo naopak. 
 
1.7. Run / S+P (přepínací tlačítka) (Alt + U) 
Přepínání mezi Run a S&P módem. To také přepíná mezi Run (prvních 12) a S&P (druhých 
12) zpráv v .mc souboru (pokud druhých 12 zpráv není přítomno v .mc souboru). 
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1.8. CW rychlost (PgUp / PgDn) 
• textové pole zobrazuje aktuální rychlost CW. Buď PgUp / PgDn nebo klepnutím na šipky 
nahoru / dolů na boku rychlosti se bude rychlost měnit. Je to viditelné pouze, když je zvolen 
mód CW. Interval ve WPM je nastaven v záložce Other v Configurer. Další kombinace 
kláves pro větší (sekundární) změnu rychlosti (větší interval) můžete vidět v přiřazení kláves. 
 
Ignorovat nastavení WinKey Speed Pot    
Při použití Winkeyer, pokud nechcete zatrhnout Ignore WinKey Speed Pot na kartě WinKey 
v Configurer, bude možné počáteční rychlost CW programu nastavit knoflíkem rychlosti  
Winkeyer. Pokud zatrhnete políčko, program začne CW s poslední použitou rychlosti. 
 
 
1.9. Vstupní a Vysílací fokus - červené a zelené tečky ("LEDky") 
V Entry okně pod levým koncem textového pole CALL uvidíte buď zelenou nebo červenou 
tečku (LED) nebo obojí. LED diody jsou vizuální pomůcky, které vám pomohou udržet 
přehled o tom, co se děje v každém VFO / rádiu, zvláště když provozujete SO2V nebo SO2R. 
To je část pokračující filozofie N1MM nechat obsluhu snadno zjistit, co se v daném okamžiku 
děje. 
 
Zelená tečka / LED - Toto VFO / rádio má Vstupní fokus - známé také jinde v této příručce 
jako aktivní RX (příjem) nebo aktivní klávesnici. To znamená, že veškeré informace zadané 
klávesnicí jdou do tohoto okna, včetně funkčních kláves. V závislosti na vašem nastaveném 
přepínání SO2R, může to také naznačovat, které rádio slyšíte ve sluchátkách. 
 
Červená tečka / LED - Toto VFO / rádio má fokus Transmit. Když se aktivně vysílá, červená 
LED dioda se změní na oranžovou (výchozí) nebo jiné barvy definované v okně Správa Skins, 
barev a písma v menu Config. Všimněte si, že fokus Transmit nemusí nutně říkat, které rádio 
bude vysílat příště. Například, pokud červená LED je u vstupního okna, ale zelená LED je u 
Vstupního okna B, stisknutí klávesy F1 pošle CQ na rádio/VFO B, protože má vstupní fokus. 
Červená LED se přesune do tohoto okna a zůstane v aktivní vysílací barvě pro dobu trvání 
CQ. 
Následující tabulka vysvětluje, jak jisté stisky kláves a kliknutí myší přesouvají LED z 
jednoho vstupního okna do druhého. 
 
Akce Podmínka spuštění První stisk klávesy Druhý stisk klávesy 
Back-Slash Obě v jednom vstupním okně RX fokus na druhé vstupní okno Přepíná  RX fokus mezi obě okna 
 Jedno v každém vstupním okně RX fokus na druhé vstupní okno  Přepíná 
Pause Obě v jednom vstupním okně Oba na jiné Entry okno Přepíná obě  
 Jedno v každém vstupním okně Obě na druhé vst okno s TX fokusem Přepíná obě 
Myší (jinak než tlač) N/A RX do kliknutého okna N/A 
Ctrl+šipka vlevo Obě v jednom vstupním okně Obě na VFO nebo Radio A Nil 
 Jedno v každém vstupním okně Obě na radio A Nil 
Ctrl+šipka vpravo Obě v jednom vstupním okně Obě na VFO nebo Radio B Nil 
 Jedno v každém vstupním okně Obě na radio B Nil 

 
Důležitá poznámka 
Při použití funkčních kláves pro vysílání buď CW nebo uložené hlasové zprávy, bude zpráva  
odeslána na rádio nebo VFO, které má Entry fokus a ne to, který má fokus Transmit. Pokud 
stisknete funkční tlačítko, červená LED dioda označující Transmit fokus nejprve přepne do 
okna Entry, které má vstup (klávesnici) fokus a pak je zpráva vysílána. Na druhou stranu, při 
použití buď manuální CW nebo fone, zprávy budou odeslány na rádio nebo VFO, které má 
červenou LED, takže pokud jste chytili mikrofon nebo pádlo, to je to, co dostanete. Po chvíli 
se to stane druhou přirozeností - slibujeme! 
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1.10. Call-sign / funkce Exchange editing 
 
• Mezerník - pohybuje kurzorem mezi volací značkou a textovými poli Exchange. Kurzor se 
   vždy vrátí do polohy, ve které byl, když byl naposledy v tomto textovém poli. 
 
• Tab - Přechod na další textové pole. 
 
• Shift + Tab - přesune se na předchozí text. 
 
• Home - přesune kurzor na začátek aktuálního textového pole. 
 
• End - přesune kurzor na konec aktuálního textového pole. 
 
• Otazník (?) - V textovém poli Call-sign odešle "?". "?" bude zvýrazněn (vybrán), když se 
    kurzor vrátí do textového pole. Například zadání N? MM v textovém poli Call-Sign bude 
    vysílat to, co je napsané a automaticky zvýrazní "?" když se mezera se k němu, takže  
    můžete snadno nahradit. Double "?", Jak je v DL? K?  Bude zvýrazní celý text mezi a 
    včetně  "?" značky, a první klávesy vstoupil nahradí všechny tři znaky. 
 
• šipka doleva / doprava - přesune kurzor doleva nebo doprava o jednu pozici v rámci  
    textového pole. 
 
• Backspace - smaže znak nalevo od kurzoru. 
 
• Smazat - smaže znak napravo od kurzoru. 
 
• Shift + Home - označí vše od pozice kurzoru po začátek aktuálního textového pole, takže 
   můžete snadno nahradit všechen zvýrazněný text. 
 
• Shift + End - označí vše od pozice kurzoru do konce tohoto textového pole. 
 
• Shift + šipka - označí, jak stisknutím tlačítka se šipkami v obou směrech. Když zadáte první 
   nový znak, nahradí všechny zvýrazněné znaky. 
 
Poznámka 
Podívejte se na stránku přiřazení kláves v Digging Deeper pro výpis všech dostupných "hot-
tlačítko" přiřazení v programu. 
 
 
1.11. Textové příkazy ve vstupním okně 
 
Přesto, že N1MM Logger +  nepodporuje rozsáhlé využívání textových příkazů (jako to CT 
dělal a Win-Test ještě dělá), existuje jich několik, které mohou být užitečné. 
 
V každém případě,  příkaz zadaný do textového okna Call-Sign proveden je po stisknutí Enter 
nebo Ctrl + Enter proveden. 
 
• Mode Changes - Zadejte CW, SSB, RTTY nebo PSK a program (spolu s rádiem, pokud je  
  připojeno) přepne na požadovaný mód. To je zvláště užitečné, když nemáte připojené rádio,  
   ale chcete změnit mód ukládaný do logu. Pro SSB, přepínat se budou konvenční postranní  
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   pásma (např, USB na vyšší pásma, nebo LSB na 40M a dolů). Pokud potřebujete být na  
   z nějakého důvodu opačném postranní pásmu, zadejte USB nebo LSB podle potřeby. 
 
• Frequency Changes- Zadejte úplnou frekvenci v kHz (např 14025,1, nebo 14025,1 pokud  
   váš počítač používá čárku jako desetinný oddělovač) a program se přesune na tuto  
   frekvenci. Napište relativní frekvenci vzhledem k aktuálnímu spodnímu okraji pásma (např,  
   025,1) a program přejde na tuto frekvence vzhledem k okraji pásma. Zadejte frekvenci se  
   znaménkem + nebo - (např +2, -3) pro QSY o zvolenou hodnotu (tedy 2 kHz nahoru nebo  
   3 kHz dolů). Pokud je vaše rádio propojeno pro ovládání, bude jeho frekvence sledovat  
   program. 
   Zadejte frekvenci, ale proveďte pomocí Ctrl + Enter a program (a radio pokud je připojeno)  
   přejde do split módu a použije frekvenci kterou jste zadali jako vysílací frekvenci. Úplné 
    informace o split provozu, najdete v kapitole SPLIT. 
 
• Wipe the log-WIPELOG Tohle se používá k odstranění neplatných QSO z z deníku před 
   započetím aktuálního provozu. U single-počítačových stanic může být snadné jednoduše  
   vytvořit další etapu soutěže v dialogovém okně Setup Contest. V síťových počítačových  
   stanic, jako jsou multi-ops, je použití WIPELOG užitečné pro zajištění toho, aby deníky 
   vedené na každém počítači, byly navzájem v souladu. Je důležité, aby každý počítač v síti 
   vykonal příkaz WIPELOG dřív, než budou udělaná nějaká spojení. Na všech náhradních 
   počítačích připravených pro contest, by měl být příkaz WIPELOG proveden dříve, než  
   budou připojeny do sítě. 
 
• příkaz TOUR - Velmi málo contestů umožňuje pro více relací, ve kterých můžete udělat 
  se stejnou stanici v každé relaci platné QSO. Můžete zadat TOUR místo volací značky ve  
  vstupním okně k resetu kontroly DUPE kdykoliv před nebo v průběhu contestu. Tento příkaz 
   má 2 požadované parametry, které jsou zadány do pole Sent RST, oddělené lomítkem "/".  
   Prvním parametrem je čas, kdy začíná aktuální etapa (v GMT) a druhý parametr je doba 
   trvání etapy. Formát pro oba parametry je hhmm. Například 1200-1230 znamená, že etapa  
   začíná ve 1200Z a má trvat 30 minut. Minimální hodnota parametru doba trvání je 10 (10  
   minut). Pokud je příkaz TOUR zadán bez parametrů, zobrazí se aktuální hodnoty času  
   začátku a doby trvání. Výchozí hodnoty jsou 0000/00. 
 
o Na začátku každé etapy se čas zahájení a doba trvání  zobrazí v poli Status ve spodní části  
   vstupního okna. Poté, co bylo v průběhu nové etapy uloženo první spojení, měli byste vidět 
    resetované okno násobičů a DUPEs  pro tuto novou etapu. 
 
o Většina contestů podporovaných N1MM Logger+ nepotřebují tento příkaz, ale některé 
   (většinou ruské a ukrajinské), ho mají vestavěný do modulu contestu a nevyžadují ruční  
   zadání. 
 
o Pokud plánujete pomoc příkazu TURN v jiných contestech mějte na paměti, že nastavení 
   pro ně budou při restartování programu ztracená. Je-li pole SNT (poslaný RST), není ve 
   vstupním okně zobrazeno, nebudete moci tento příkaz použít. 
 
1.12. Multi-op 
 
OPON - Tento příkaz je ekvivalentem Ctrl + O a otevře podokno pro "přihlášení" nového 
operátora. Operátor je uložen v deníku u každého spojení pro pozdější zobrazení a analýzu 
(například pomocí položky menu View > Statistics a výběrem Operator jako řádek nebo 
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sloupec, který se zobrazí). Zobrazí operátora který je v současné době "ON" velkými 
modrými písmeny v informačním okně. 
 
Informace o specifickém operátorovi QSO není zahrnuta v souboru Cabrillo, ale tlačítko 
Update Ops from Log  v Contest Setup Dialog může být použito k vytvoření seznamu 
operátorů, kteří budou uvedeni v záhlaví souboru Cabrillo. 
 
OPON také určuje, co se vrátí do makra {OPERATOR}, které může  být použito ve function 
keys v SSB zprávách vyvolaných jednotlivými soubory WAV hlasem každého operátora. 
Kromě toho, poté, co jste zadali vaši značku, můžete použít Save Window Position v menu 
Tools ve vstupním okně a potom, když se znovu přihlásíte ON, budou pozice vašich osobních 
uložených oken načteny. 
 
1.13. Mobile / Rover / VHF příkazy 
 
• ROVERQTH - pro použití v QSO parties, otevře rolovací okno, do kterého můžete zadat 
svou aktuální nebo plánovanou zkratku COUNTY, ve tvaru určeném organizátorem contestu. 
Viz část Mobile / Rover Support. 
 
• COUNTYLINE - pro použití při provozu z COUNTY linky v QSO parties. Otevře rolovací 
okno, do kterého zadáte zkratky CIOUNTY, oddělené čárkou. Po opuštění tohoto okna, 
zkontrolujte záhlaví vstupního okna k zjištění správného uvedeného COUNTY. 
 
 
1.14. Další VKV Příkazy 
 
• BRACONS - Tento příkaz načte uživatelem připravený soubor s názvem Beacons.txt z  
adresáře documents N1MM Logger + (jaký sub-adresář?) až k databázi. Formát souboru je: 
 
60                              # Počet hodin, které mají zůstat v bandmapě (většinou > 24 nebo > 48) 
OZ7IGY/B; 144471,1;  JO55WM;                # Značka majáku, kmitočet, lokátor, komentář  
PI7CIS/B;    144416,2;  JO22DC; Měly by být vždy slyšet 
DL0PR/B;    144486,3; JO44JH;  vypni power! 
GB3VHF/B; 144430,4; JO01DH; QRG s. 
ON0VHF/B; 144418,5; JO20; 4 místný GRID 
 
Účelem této funkce je umožnit uživatelům zobrazovat majáky na jejich Bandmapách mnohem 
déle, než je normální časový limit paketů, jako připomínku poslouchat ty stanice periodicky. 
Ve výše uvedeném příkladu, budou majáky nadále zobrazeny po dobu 60 hodin po vyvolání 
příkazu. Všimněte si, že na rozdíl od jiných textových pžíkazů ve vstupním okně, tady se 
objeví dialogové okno pro výběr souboru. Jakmile jste zadali poslední písmeno; žádný Enter 
není požadováný, než opustíte dialog a načtete soubor poté, co byl vybrán. 
 
1.15. Repeat CQ 
 
Alt + R - Přepíná mezi normálním režimem CQ a opakovaným CQ. Zpráva CQ Repat is on / 
off se zobrazí ve stavové liště s každým stisknutím Alt + R. 
Ctrl + R - otevře dialog pro nastavení opakovacího intervalu (v sekundách). 
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Při prvním stisknutím klávesy F1 po výběru Repeat CQ se objeví ikona ve vstupním okně. 
  
 
 
 
 
 
 
Kroužek se šipkou vpravo dole 
 
 
 

Tak dlouho, jak bude ikona vidět, bude se opakovat CQ se zadaným intervalem opakování. 
Pokud přerušíte vložením call-sign nebo klávesou ESC, ikona zmizí. 
 
 
1.16. Bearing, Call History and Status Bar Information 
 
Pokud je vstupní okno dost vysoké, budou dvě linky pod tlačítky zobrazovat další užitečné 
informace. 
Řádek Bearing zobrazí směrování krátkou i dlouhou cestou a vzdálenost ke stanici krátkou 
cestou ke stanici, jejíž volací značku je v textovém poli Call-sign. Informace Call-history pro 
zadanou call-sign se objeví v dalším řádku, pokud bylo CallHistory Lookup povoleno v menu  
Config. 
 
1.17. Status Bar 
 
Stavový řádek je vždy zobrazen na spodním řádku vstupního okna. Je rozdělen do tří tabulek 
 
• Levý panel - Informace 
 
    o Po zadání volací značky - Country, Zone, Continent 
     
    o Ostatní -. Zprávy programu (chybová hlášení, výsledky příkazů jako jsou změny rychlosti 
       CW nebo nahrávání WAV zpráv a může být nutné dočasně rozšířit vstupní okno pro  
       zobrazení úplné cesty k souborům a dalších dlouhých zpráv. 
 
• Střední panel - QSO / násobiče (/ zóna), v závislosti na zvoleném contestu. 
 
• Pravý panel - Aktuální skóre 
 
2. Dual Entry Windows 
 
Program může mít dvě vstupní okna, jedno pro každé VFO (SO2V) nebo pro každé rádio 
(SO2R). Tato okna a SO1R vyberete v tabulce Configurer. 
Se vstupním oknem master, které je otevřeno vždy, je spojeno s VFO-A nebo rádiem 1. 
Druhé vstupní okno je spojeno s VFO-B (SO2V) nebo rádiem 2 (SO2R). Druhá vstupní okno 
se automaticky otevře, když je vybráno SO2V nebo SO2R. Pokud je z jakéhokoliv  důvodu 
zavřené, může být znovu otevřeno zadáním "\" (zpětné lomítko) kdekoliv v některém z 
aktivních  oken Logger + , s výjimkou okna Telnet. 
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Jestliže dvě vstupní okna zabírají příliš mnoho místa na obrazovce, můžete klepnout pravým 
tlačítkem myši na každé okno a snížit jeho velikost vynecháním řádků, jako je například řada 
akčních tlačítek. Všimněte si, že v příkladu VFO-B níže byly některé řádky vynechány.  
 
Můžete také umístit na druhé vstupní okno nad prvním vstupním oknem. Napsání "\" (viz 
výše), otevře to, které bylo skrytý na přední straně, se vstupnímk fokusem. 
 
Níže uvedené příklady Entry Window odrážejí typické nastavení: VFO-A je nyní přiřazeno k 
RUN a VFO (B) je přiřazeno S&P. Pozn PAD - ať se dívám jak chci, vidím obě jako VFO-A 
 

 
 

 
    
Všechny funkce vstupního okna, které jsou k dispozici pro mód single-operator pracují také v 
SO2R / SO2V. Například při proladění pásma v S&P VFO, spoty, které jsou v bandmapě jsou 
automaticky vkládány do příslušného call-rámu (nad textovým polem Call-sign), když se 
ladite přes frekvenci spotu. Stisknutí mezerníku (nebo Enter v ESM), přetáhne volací značku 
z call-rámu do textového pole Call-sign. Pak, pokud vás zavolá stanice na RUN rádiu, 
přepínání tam a zpět mezi vstupním oknem klávesou "\" bude udržovat informace v každém 
vstupním okně, dokud nejsou příslušné stanice uloženy. 
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Druhé vstupní okno se otevře, když je na značku klepnuto v druhé bandmapě, pokud již není 
otevřeno. 
Více SO2R informací lze nalézt v kapitole SO2R. 
 
Tip 
V SO2V (jedno radio - dvě VFO = "normální" provoz) QSO provedené na VFO-A musí být 
zapsáno do standardního (prvního) vstupního okna. Vytvoření QSO na VFO-B (vysílání a 
příjem na VFO-B), musí být provedena pomocí druhého (VFO)  a vstupního okna. Takže při 
použití obou bandmap, jsou zapotřebí obě vstupní okna k navázání spojení na obou VFO. 
Nicméně, při provozu split, program vysílá na VFO-A a pouze vstupní okno master musí být 
otevřeno. Pokud jsou obě otevřeny v SO2V, druhé okno zobrazí přijímací frekvenci 
 
3. Call-sign Colors 
 
Ve vstupním okně jsou dvě místa, kde mohou být zobrazené značky, v textovém poli značky  
a na rámečku pole značky. Výchozí barvy pro text značky jsou v souladu s ostatními místy v 
celém programu (např panelu Band a okně Available Mults a Qs) a jsou popsány níže: 
 
Red   Jednoduchý násobič  Příklad: CQWW - násobič je buď zónu nebo země (jeden násobič) 
 
Green  Dvojitý nebo lepší násobič Příklad: CQWW - násobič je zóna i země (dva násobiče) 
 
Modrá Nové platné spojení 
 
Gray   Duplicitní spojení nebo neplatná stanice v neplatné zemi. To znamená, že nemusíte  
             tuto stanici volat, protože to je duplicitní nebo s ní nemáte ani "povoleno" podle 
             pravidel tohoto contestu pracovat. 
Alternativní barvy mohou být použity jejich zadáním ve Správě Skins, barvy a písma, 
dostupné z menu Config. 
 
4. Další funkce 
 
• Kliknutí na textové pole Exchange bude mít stejný účinek jako stisknutí mezerníku, když je  
   kurzor v call-sign text. 
 
• frekvence, vysílaný mód (např CW, USB) a název rádia jsou zobrazeny na titulní liště  
   vstupního okna. 
 
• Při prolaďování pásma, pokud je stanice na bandmap v toleranci ladění, její značka bude 
   umístěna na rámečku textového pole call-sign. Je-li textové pole volací značky prázdné, 
   stisk mezerníku bude kopírovat značku z call-rámu do textového pole call-sign. 
 
• Ctrl + P - Spotuje stanici zadanou v textovém poli call-sign na aktivní cluster služby Telnet,  
   pokud existuje. Budete vyzváni k zadání komentáře. Není-li žádná stanice zapsána v poli  
   call-sign, bude spotována poslední zalogovaná stanice této etapy. Makra jsou akceptována v  
   poli comment 
• Alt + R - Přepíná Repeat CQ. Repeat CQing můžete zastavit tím, že zadáte volací značku,   
   nebo tím, že stisknete ESC. Po dokončení ručního vstupu, pokud stisknete klávesu F1 bude  
   Repeat CQ pokračovat. Dalším stisknutím tlačítka Alt + R  tento režim opustíte. 
 
   o Ctrl + R nastaví dobu opakování v sekundách nebo milisekundách. 
        "R" se zobrazí v červeném stavu TX LED, když režim opakování je na. 
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   o  časovač opakování pro CW a SSB je v interval od zastavení vysílání CQ až do obnovení. 
        Repeat CQ není k dispozici při použití externího DVK, protože tam není žádný příznak  
           toho, kdy zpráva dokončena. 
   o Při použití rádia s interní pamětí pro hlasovou zprávu může být použit časovač opakování  
      spolu s CAT makrem v příslušné  funkční klávese. Pozn:  Časovač opakování se v tomto  
      případě spouští, když je příkaz pro rádio do rádia poslán. Uživatelé, kteří používají tuto  
      funkci pro spuštění hlasového klíčování radia, musí přiřadit příkaz přerušení zprávy v radu  
      do samostatné funkční klávesy,  ESC to nezastaví. 
 
• Ctrl + Shift + Fx - Nahraje SSB zprávu pro přiřazenou funkční klávesu. Novým stisknutím  
   Ctrl + Shift + Fx zastavíte nahrávání. Fx může být F1 až F12, buď v RUN nebo S&P módu. 
 
• Ctrl + Alt + Fx - Nahrajeexterní DVK paměť 1 až 4. Fx může být F1 až F4. Externí DVK  
   musí být připojen a nakonfigurován na LPT portu. 
 
• Enter Sends Message - celé normální spojení může být provedeno klávesou Enter. Další 
   informace jsou uvedeny v Using Stored Messages v kapitole ESM (Enter Send Messages) 
 
Ctrl + Q - přepne do režimu Quick Edit. Když jste v režimu rychlých úprav, pozadí textových 
polí vstupního okna jsou barevná světle-modrá. "QuickEdit" se také zobrazí na call-rámu. 
 
   o Neexistuje žádná kontrola Exchange proti pravidlům contastu, jak se děje, když je QSO 
      zadáno normálně. Tak se důkladně podívejte, co změnit. 
 
• Máte-li více filtrů nebo krystalový filtr a DSP, Alt + ' (Alt + apostrof) přepíná mezi úzkým a 
širokým filtrem zvoleného módu (SSB, CW nebo digital). Tato hot-key bude fungovat, ať jste 
změnili kódy filtrů nebo ne. Kódy filtrů lze nastavit v menu bandmap po kliknutí pravým. 
 
• varovné hlášení bude zobrazeno, pokud se uživatel odladí daleko před uložením QSO ve  
vstupním okně. 
 
• Force logging - Program se snaží vám pomoci tím, že ověří, co chcete uložit jako Exchange, 
ale pokud se vzpíráte a nechcete zastavit abyste na to přišli, můžete si vynutit uložení pomocí 
Ctrl + Alt + Enter. Vyskočí malé okno Note s vloženými slovy Forced QSO. Můžete zadat 
více, abyste si později připomněli, co jste uložili nebo prostě zmáčknout Enter pro uložení 
default poznámky. 
 
5. Funkční klávesy 
 
5.1. Obecně 
Funkční klávesy F1-F12 se používají pro odesílání uložené zprávy. Použití uložených zpráv je  
detailně popsáno v jiné části. Tato část se zabývá obecným chování funkčních kláves. 
 
Funkční klávesy lze "stohovat". To znamená, že můžete stisknout několik funkčních kláves v 
těsném sledu a obsahy budou zaslány v plné výši ve zvoleném pořadí, s mezerou mezi nimi. 
Například, můžete stisknutím tlačítka F4 znovu poslat svoji značku (pokud si myslíte, že ji 
protistanice nepřijala správně) a ihned stisknout klávesu F2 pro odeslání Exchange. Program 
spojitě odešle obě zprávy. 
Když přejedete myší nad tlačítkem funkční klávesy bude zobrazen odesílaný textu. 
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5.2. RUN mode and  S+P mode 
 
Pokud je zvoleno rádio tlačítkem Run, uvidíte zprávy Run a naopak. Stisknutím tlačítka Shift 
a funkční klávesy odešle zprávu uloženou v této klávese v opačném módu (Run nebo S & P a 
naopak) 
Po stisknutí samotného tlačítka Shift, budou záhlaví tlačítek změněny na ty z jiného módu 
(pokud se liší). To vám pomůže rozhodnout, zda chcete poslat jednu z těch zpráv, že podržíte 
klávesu Shift a stisknete funkční tlačítko. 
 
Když voláte CQ na frekvenci, návěstí CQ-frequency je umístěno na tomto kmitočtu na 
bandmapě. Poté, pokud jste v S&P módu a naladíte v toleranci ladících značek, program se 
automaticky přepne do režimu Run. Kliknutí na CQ-frequency v bandmap také znovu přepne 
program do RUN módu. 
Všimněte si, že když jste v módu S+P, můžete přepnout do módu RUN stisknutím tlačítka F1 
a poslat to, co se nazývá CQ zpráva S&P. To pošle F1 zprávu S&P (například, "QRL?"), a 
přepne program do módu Run. 
  
Alt + F11 - Normálně, když jste na vaší CQ-frekvenci, budete v módu Run a QSYing přepne 
do S&P módu. Stisknutím Alt + F11 zakážete tuto automatickou změnu módu a opět ji znovu 
povolíte. Zpráva ve stavovém řádku vstupního okna uvede, co je aktuální stav. Když jste na 
DX expedici toto chování může být velmi užitečné. 
 
6. Volby menu Soubor  
 

 
  
• New log in database - Vytvoří nový contestový log v aktuální databázi. Více info zde. 
 
• Open log in database - Otevře existující log v aktuální databázi. Více info zde. 
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• New database - Vytvoří novou databázi deníků. Změňte navržené jméno (ham.s3db) na 
smysluplný název podle použití nebo obsahu této nové databáze. Dokud to nezměníte na jinou 
databázi (viz Open database níže), bude tato databáze otevřena v default nastavení při 
spuštění programu. 
 
• Open database - Otevře existující databázi logů. Vyberte si z již vytvořených databází. 
 
• Convert N1MM databáze pro N1MM + - Tato možnost je určena pro použití po instalaci 
N1MM +, ale před odstraněním NLClassic z vašeho počítače. Vzhledem k tomu, že N1MM + 
používá SQLite, aby se zpřístupnily staré databáze (soubory MDB),  musíte udělat dvě věci. 
Za prvé, otevřete jej v NLClassic (všechny verze 14.0.0 nebo pozdější). Potom jej zavřete, 
vyberte Convert ... (tato možnost) v NL + a přejděte do vašeho adresáře N1MMClassic. 
Vyberte databázi, kterou chcete převést a stiskněte Open. Budete požádáni o jméno, které mu 
chcete dát v N1MM + a když stisknete Enter, databáze budou převedeny a umístěny do 
[Users] \ Documents \ N1MM Logger + \ Databases.   (zkratka NL = N1MM Logger) 
 
• Copy The contest to another database - Kopírovat log aktuálního contestu do jiné 
databáze. Pokud neexistuje cílová databáze, měli byste ji nejprve vytvořit pomocí příkazu 
New database. Původní databáze se nezmění, ani program nezačne používat novou databázi, 
pokud ji příkazem Open Database následně neotevřete. 
 
Proč kopírovat Contest do jiné databáze? 
Existuje mnoho důvodů, proč byste mohli chtít kopírovat contest z jedné databáze do druhé. 
Mnoho uživatelů si vytvořilo databáze organizované podle roku, podle typu contestu at. Tato 
volba to výrazně  usnadňuje. 
Někteří uživatelé, zejména ti, jejichž CPU nebo je omezená kapacita PC paměti zjistili, že 
program podá lepší výkon s databáze, ve které je pouze jeden contest (nebo relativně málo 
QSO) v něm. Pokud začnete používat databázi s mnoha contesty v ní, vždy můžete vytvořit 
novou databázi a zkopírovat do ní již provedená QSOs. 
 
• Generate Cabrillo file - Vás zve na vytvoření souboru Cabrillo pro aktuální contest, znovu 
zkontroluje vaši posílanou Exchange, vytvoří soubor a otevře jej v poznámkovém bloku pro 
vaši kontrolu před odesláním. 
 
Po vytvoření lze soubor Cabrillo upravit pomocí programu NotePad nebo libovolného 
textového editoru. Před vytvořením tohoto souboru se ujistěte, že informace o stanici (Config 
> Change Station data) a contest  Setup (File > Open Log in Database) jsou správné. Ujistěte 
se, že máte správně zadané odeslané Exchange v dialogovém okně Setup Contest, jinak bude 
váš soubor Cabrillo špatný. 
 
Znovu zkontrolujte kategorii závodu před generováním souboru Cabrillo. Default nastavení 
nemusí být správné pro váš vstup do této konkrétní soutěže. Program je v default nastavení 
Single op Assisted  a to pravděpodobně nebudete chtít, že. Pro multi-op stanici vyberte v okně 
Setup contest správnou kategorii Operator. To vytváří správná čísla pro každou stanici;  
V Multi-single, pole čísla stanice (poslední číslice v každém řádku) identifikuje Mult a RUN 
stanici. 
Je dobrý nápad přepočítat (rescore) contest (Tool > Rescore Current Contest) před odesláním 
a zkontrolovat, zda je záhlaví souboru Cabrillo správné. Někteří pořadatelé soutěží používají 
nestandardní operátorské kategore (tedy ne v oficiální specifikaci Cabrillo); v těchto 
soutěžích, budete muset upravit kategorie ručně, aby to souhlasit s požadavky pořadatele. 
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Identifikátory  Digitálních módů 
Pozn: Standardní Cabrillo podporuje pouze jeden identifikátor pro digitální módy: RY. 
V některých digitálních nebo mixed-mode contestech, mohou být PSK a RTTY  považovány 
za oddělené módy a organizátoři soutěže mohou stanovit další nestandardní identifikátor, jako 
PK. N1MM+ Export Cabrillo používá pro PSK řetězec PK pokud contest předpokládá, že 
PSK a RTTY jsou samostatné digitální módy. Pokud k tomu nedojde, řetězec pro oba módy je 
RY. Vzhledem k tomu, že použití těchto identifikátorů módů je nestandardní, měli byste se 
vždy poradit se specifikačními soubory pořadatele a pokud je to nutné,  soubor Cabrillo 
upravit ke splnění požadavků pořadatele. 
 
6.1. Import 
 

 
  
o Import ADIF from file ... - načte data z ADIF souboru do aktuální databáze. Contest Name 
v souboru ADIF musí odpovídat názvu contestu v aktuální databázi. Databáze N1MM+ nesmí 
obsahovat QSO se stejným TimeStamp (časem a  datumem). Pokud ADIF obsahuje  QSO již 
obsažená v aktuální databázi, bude nutné otevřít novou databázi a contest před importem 
souboru ADIF. 
 
Pokud ADIF soubor obsahuje tagy, které nejsou použity v rámci programu N1MM Logger +, 
jsou ignorovány. To je častý případ, když je ADIF soubor generovaný jiným programem. 
Chcete-li zobrazit ADIF tagy N1MM Logger +, otevřete contest stejného typu, uložte jedno 
nebo více fiktivních QSO a pak soubor exportujte v ADIF. Porovnejte Contest Name a QSO 
tagy pro důležité prvky QSO.    Více informací o ADIF souborech viz FAQ (časté dotazy). 
 
o Impor CallHistory... - Soubory CallHistory (obvykle s příponou .ch nebo .txt) se používají 
   k návrhu prvků Exchange na základě minulých zkušeností s aktuální stanicí. 
 
o Import State and Province zkratek ... - Importuje zkratky State a Province používané v  
   mnoha soutěžních modulech. To se provádí automaticky při změně databáze, ale může to 
   stát za vyzkoušení, pokud máte problémy v contestu (zvláště QSO Party) že program 
   nebude rozpoznávat zkratky určitých County, State nebo provincií. Proveďte Rescore po  
   provedení této položky, pokud již byla uložená QSO. 
 
o Recover QSO from a transaction Log  - Import vytvořeného transakčního logu (známého 
také  jako transaction file). Tento soubor je vytvořený automaticky a je uloženy v adresáři 
Database \ TransactionLogFiles v oblasti uživatelských souborů N1MM Logger + a má název 
s příponou TRN. Tyto soubory jsou používány takto: Během normálního provozu N1MM+ 
ukládá informace o každém spojení v jednoduchém textovém souboru. Tyto soubory jsou 
uloženy v podadresáři Database v oblasti User a mohou být použity k obnovení v případě, že 
je databázový soubor poškozen. Zde je vysvětlení, jak můžete použít tyto soubory k obnově 
vašich dat rychle, v průběhu contestu nebo později ve vašem volném čase: 
 

 Transaction log je vytvořen pro každý contest do kterého se přihlásíte 
 

 Soubor je uzavřen po každé transakci a znovu otevřen jakmile se objeví údaje, které mají 
     být zapsány na disk 
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 Chcete-li zachovat jednoduchost a spolehlivost, není dovoleno změnit název transact logu 
 

 Název je použitý, aby byla jistota, že se načítá správný soubor, a aby se zabránilo smíchání  
    logů ze dvou contestů. Příklad: CQWWCW-2005-09-19-14.TRN znamená:   
    NázevContestu - datum vytvoření logu - číslo interního index 
 

 Při obnovení logu musíte importovat transaction log do nové (prázdné) databáze a  
    nového contestového logu. 
 

 nový soutěžní deník musí být stejného typu soutěže jako soutěž ze souboru transaction  
    (Příklad: pokud obnovujete CQWPXCW, musí být nová soutěž také CQWPXCW) 
 

 Jakmile nahrajete transaction log, nový transaction log je automaticky vytvořen s transakcí  
    v prvním logu. Proto nikdy nebudete muset sloučovat deníky. Můžete vždy použít poslední 
 
6.2. Export 
 

 
 
Název souboru 
Kdykoliv vás okno "Save File" vyzve k zadání názvu souboru, default je vaše značka (CALL 
pochází z dialogu Station Information). "/" a některé další znaky nejsou systémem Windows 
akceptovány, takže pokud je vaše značka N1MM/P, použijte místo toho N1MM_P.txt. 
 

6.2.1. Submenu ADIF Export 
 

  
 

 Export ADIF to file ... - Vytvoří soubor ADIF. Tento soubor může být použitý pro export 
stávajícího contestu, pro import do logovacího programu nebo jiného soutěžního programu 
(hrůza!).  
Odstraněná QSO nejsou exportována; pro jejich export vyberte funkci DELETEDQS . 
 

 Export ADIF to file by date ... - Vytvoří soubor ADIF z aktuálně zvoleného contestu, 
počínaje od stanoveného data. Při prvním použití této funkce bude výchozí datum 01.01.1900 
(rrrr-mm-dd). Podruhé bude nabídnuté datum a čas které byly naposledy exportované touto 
volbou. Datum/Čas můžete,  pokud chcete, vždycky přepsat. Tato funkce je zvláště užitečná, 
když chcete exportovat do hlavního staničního deníku pro sledování diplomů atd. 
 
Odstraněná QSO nejsou expotována; Vyberte Contest DELETEDQS k jejich exportu. 
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 Export ADIF to file by date from ALL contests ... - Vytvoří soubor ADIF ze všech QSO 
ve všech contestech počínaje nastaveným datem. Při prvním použití této funkce bude výchozí 
datum 01.01.1900 (rrrr-mm-dd). Podruhé bude nabídnuté datum a čas které byly naposledy 
exportované touto volbou. Datum/Čas můžete  pokud chcete, vždycky přepsat. Tato funkce je 
zvláště užitečná, když chcete exportovat do hlavního staničního deníku pro sledování diplomů 
atd. 
 
Odstraněná QSO nejsou exportována; Vyberte contest DELETEDQS k jejich exportu. 
 

 Export ADIF to file by Multi-User Station Name - Vytvoří soubor ADIF ze všech QSO  
jedné stanice v Multi User prostředí, když aktuálně logujete DX.V opačném případě exportuje  
pouze z contestu do kterého logujete. Název stanice musí být převzatý z okna Network Status, 
po kterém budete vyzváni k zadání názvu souboru. 
 
Pozn: Pokud používáte export ADIF a název contestu obsahuje "RTTY" nebo "JARTS", 
exportní mód je nastaven na "RTTY", i když soubor deníku ukazuje jinak (např LSB). 
 
o Export to file (Generic) 
     Export to File (generic), ORDER BY QSO Time (normální) ... - Vytvoří obecný 
         soubor s názvem call-sign.txt ze soutěžního logu seřazený podle času (a nikoli podle  
         pásem). V některých případech to bude soubor požadovaný contest manažerem. Tento 
         soubor lze také použít pro import do tabulkového procesoru nebo databázového systému  
         nebo vašeho deníkového programu, pokud to není možné importovat ve formátu ADIF. 
         Exportovaný soubor lze editovat v textovém editoru, jako je NotePad. 
 
      Export to File (generic), ORDER BY Bands ... - Vytvoří obecný soubor s názvem 
          call-sign.txt ze soutěžního deníku seřazený podle pásem, na každém pásmu seřazené 
          podle času. V některých případech se jedná o soubor požadovaný contestovým  
         manažerem, například ve VHF a vyšších soutěžích. 
 
o Export EDI to File by Band ... - Vytvoří soubor EDI (REG1TEST). Toto je regulérní  
    formát souboru používaný pro VKV soutěže v Evropě. Bude vytvořen samostatný soubor 
    každé pásmo s QSOs na něm udělaných. 
o Print Score Sumary to File ... - Vytiskne obsah okna Score Sumary do textového souboru  
   s default názvem call-sign.SUM, příklad: N1MM.SUM. To lze provést také klepnutím  
   pravým tlačítkem myši na okno Score Sumary. 
 
o Export CallHistory  - Exportuje informace z databáze CallHistory. Tato tabulka může být  
    naplněna nebo revidována pouze pomocí importu CallHistory. Vy můžete soubor editovat  
    pouze před importem. 
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o Export Function Keys to File - exportuje obsah funkčních kláves do souboru (* .mc).  
    Exportovanou definici funkčních kláves lze importovat pomocí Editor function Keys 
 
         SSB Funkční klávesy ...   - Export funkčních kláves SSB. 
         CW Funkční klávesy ...    - Export funkčních kláves CW. 
         Funkční klávesy digital .. - Export digitálních funkčních kláves (klávesy ve vstupním 
                                                          okně, nikoli další klávesy z Digital Interface). 
6.3. Contest List 
 
V dolní části menu File je seznam posledních 9 contestů které jste měli otevřené, spolu s 
databází ve které jsou obsaženy. To poskytuje velmi pohodlný způsob, jak přepínat mezi 
contesty, pokud se chcete současně účastnit více než jednoho. Můžete otevřete menu File a 
pomocí myši si vybrat soutěži, ve které chcete pracovat dál nebo si můžete stisknout Alt + F, 
což otevře menu File a poté klikněte na číslo (1-9) odpovídající contestu který chcete , 
Aktuální contest který máte otevřený, bude vždy očíslovány "1", a další předchozí budou 
číslovány "2", takže pokud chcete přepínat mezi pouhými dvěma contesty, vše, co potřebujete 
udělat, je jejich nastavení a pak stisknout Alt + F, pak 2, na skok dopředu a dozadu. 
 
7. Volby Menu Edit 
 

  
 
• Wipe Out Entry fields Ctrl + W - vymaže informace aktuálního QSO (stejné s Alt + W). 
 
• Edit Last Contact Ctrl + Y - otevře dialog, který dovolí editovat všechna pole posledního 
                                                    kontaktu. 
 
• Add a Note to Last/Current contact Ctrl + N - Přidá poznámku k aktuálnímu spojení ve  
   vstupním okně  nebo poslednímu uloženému QSO, není-li ve vstupním okně značka. 
 
• Edit Current Contact - otevře dialog, aby všechna pole aktuálního kontaktu (ve vstupním   
 okně), mohla být změněna. Dvojklikem v okně Log v poli uživatelem vložených dat se  in-
line otevře editace této konkrétní položky. Viz okno Log níže pro více informací na toto téma. 
 
• Quick Edit - Rychlá editace QSO již uloženého v deníku. Jsou-li textová pole ve vstupním 
okně vyvedena v modré barvě, jste v režimu Quick Edit. Quick Edit (Ctrl + Q) začíná 
vždy na posledním QSO v logu. Značka a všechny prvky Exchange jsou zobrazeny ve 
vstupním okně, s návěstím QuickEdit na call-rámu. Opravte všechny chyby a stiskněte Enter 
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nebo stisknutím Esc ukončíte režim QuickEdit. Jste-li v režimu Quick Edit, stisknutí  Ctrl+ 
posune vpřed o jedno QSO, stisknutím Ctrl + Q se posunete dozadu (v čase) o jedno QSO. 
 
• Quick Edit Previous Contact (Forward) Ctrl + A- Rychlá úprava QSO udělaného dříve a  
   uloženého v  Loggu. Ctrl + Q přesune o QSO zpět, Ctrl + posune o jedno QSO vpřed. 
 
• Increase Received NR by 1. Ctrl + U - Zvýší číslo v poli Exchange o 1. Shledáte to  
   užitečné během contestu se sériovými čísly, když jste v pileupu a potřebujete zvýšit 
   postupně sériové číslo DX stanice, protože ho nemůžete dostat do logu ... 
 
• Find / Find Again Ctrl + F - Najít volací značku zadanou v poli call-sign v deníku. Stiskem  
   Ctrl + F znovu najdete další výskyt. 
 
8. Volby menu View 
 

  
 
• Max Rates - ukazuje nejlepší 1-minutové, 10-minutové a 60-minutové Rates dosažené v 
   aktuálním contestu. File > Copy these messages to Clipboard je intuitivní a zobrazí pro  
   všechny View funkcí níže .. 
 
• Off Times - ukazuje off times. Je to seznam všech OFF period, které jsou v souladu s  
   pravidly soutěže, nebo každá OFF doba 30 minut nebo delší, pokud to pravidla soutěže  
   neuvádějí. Každé z období ukazuje, kdy začalo a kdy skončilo a dobu trvání. Celkové doby  
   zapnutí a vypnutí  jsou stanoveny také. Doba mezi začátkem contestu a prvním uloženým   
   QSO se počítá jako doba OFF, stejně jako doba od posledního QSO do konce contestu. 
 
• Runs - Zobrazuje všechny módy RUN.  Program počítá po sobě jdoucí QSOs v módu RUN, 
  dokud se nezmění S&P QSO nebo pásmo. OFF times nepřerušují RUN, pokud pokračujete v 
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   módu RUN na stejném pásmu. 
 
• Notes - zobrazuje všechna spojení s poznámkami. 
 
• Statistiky - Ukázuje statistiku pro vybraný contest. Je k dispozici mnoho možností. Viz část  
   Statistics Window. 
 
Poznámka 
Všechny šedivé položky "Show" dole se stanou aktivní, když je platná informace volací 
značky zapsána v textovém poli call-sign nebo na call-rámu. Některé formáty nemusí být 
kompatibilní se všemi současnými clusterovými příkazy 
 
• Show Last 10 Spots - Zobrazí posledních 10 DX clusterových spotů pro značku v poli call- 
   sign nebo call-rámu. Je vyžadováno připojení kTelnet clusteru. Formát nemusí být   
   kompatibilní s některými uzly clusteru. 
 
• Show station - Zobrazí informace o stanici jejíž značka je  poli call-sign pole nebo na call- 
   rámu. Je vyžadováno připojení k Telnet clusteru 
 
• Ukázat QSL / Telnet - Zobrazit informace o QSL pro značku v poli call-sign nebo na call-
rámu. Je vyžadováno připojení k Telnet clusteru. 
 
• Show Sunrise / Sunset - Zobrazí informací o Sunrise / Sunset pro značku v poli call-sign 
   nebo call-rámu. Je vyžadováno připojení k Telnet clusteru. 
 
• SH / DX aktuální hovor nebo Spot - Zobrazuje DX informace o aktuální značce v poli   
   call-sign nebo spotu. Je vyžadováno připojení k Telnet clusteru. 
 
• Show QRZ (Internet) - Zobrazí informace, které má QRZ.com pro tuto značku pomocí  
  vašeho prohlížeče. Je nutné připojení k Internetu. 
 
• Show Google (Internet) - Zobrazí informace, které má Google.com pro tuto značku pomocí  
   vašeho prohlížeče. Je nutné připojení k Internetu. 
 
• Show ? on Unmatched Call - Když je otevřené okno Check a značka je zapsána v  
   textovém poli call-sign, objeví se "?", pokud nebyla nalezena žádná odpovídající  call-sign  
   ve zdrojích okna Check. Zrušte volbu, pokud nechcete aby se to stalo. 
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9. Volby menu Tools 
 

 
 
• Rescore Current Contest - Přepočítá aktuální soutěž. To je vyžadováno před posláním logu     
   jestli se něco změnilo, jako například soubory cty.dat nebo .sec  nebo pokud jste upravili 
  jakékoliv QSO. To znovu zkontroluje QSO body a násobiče a udělá veškeré potřebné opravy 
 
• Rescore Last N hours - Přepočítá posledních N hodin pro aktuální soutěž. To může být  
   spuštěno kdykoliv, ale je to spíše pomalé. 
 
• DownLoad and install Latest Check Partial file (master.scp) (Internet) - otevře webový 
   prohlížeč a stáhne nejnovější verzi souboru Check Partial. Vyberte soubor, který chcete  
   stáhnout a uložte ho do Support Files v N1MM Logger +, pod [User] \  Documents. 
 
• Toggle Tune (mód CW) Ctrl + T - Přepíná rádia do CW módu a s použitím CW interfejsu 
   zaklíčuje vysílač. PTT sepne. Pro stop ladění, stiskněte klávesu Esc nebo znovu Ctrl + T. 
   Po skončení ladění je PTT vypnuto a rádio se vrátí do původního módu. 
 
• Download latest N1MM Logger + pdf manuál (Internet) 
 
• DownLoad and install latest country file (wl_cty.dat) (internet) - stáhne a nainstaluje 
   nejnovější soubor wl_cty.dat z korektního místa (je vyžadováno připojení k internetu). 
 
• Import country list from downloaded file (internet) - Tato možnost je zachována pro 
   contesty, které používají nestandardní soubor cty.dat, který není na standardních webových  
   stránkách country files. 
 
• Add call to country - Specifikuje zemi pro značku v textovém poli značky ve vstupním 
    okně. Není-li zadána žádná značku tato položka menu bude šedá. Jedná se o rychlý způsob, 
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     jak za tepla dočasně přidat zemi, než se bude příště importovat wl_cty.dat. Tvorba trvalé 
     změny vyžaduje úpravu souboru zemí (wl_cty.dat), která má být importovaný. 
 
• Tune to beacon for this band (20-10M) - Změní mód radiostanice na CW a naladí ji na  
   NCDXF maják na aktuálním pásmu, v případě, že pásmo je 20, 15 nebo 10 m. Stanice  
   aktuálně vysílající a výkonové kroky jsou zobrazeny ve stavovém řádku vstupního okna,  
   které má vstupní fokus (zelená LED). Jsou zobrazeny směry k majáku krátkou a dlouhou  
   cestou.  
 
• Update CallHistory with Current log - Aktualizuje aktuální tabulku CallHistory tabulku s  
   QSO z aktuálního souboru deníku. Informace spojená se značkou bude přidána nebo 
   aktualizována, pokud již v tabulce CallHistory je. Pro VHF soutěž, zejména tam, kde jsou 
  dvě Maigenhead grids (lokátory), je chování trochu jiné. Jsou-li oba lokátory vyplněny a 
   byl uložen nový, třetí lokátor, bude nejstarší lokátor odstraněn a nahrazen lokátorem z  
   prvního pole.  Nový lokátor bude přidán na první pozici. Stejná změna polohy se stane,  
   když je vyplněn jen první lokátor a nový lokátor je přidán z logu. 4-místný lokátor bude  
   přepsán 6-místným, když jsou stejné první 4 znaky, přidává to přesnost vstupu. 
 
• Clear CallHistory then Update with Current log - Jak je uvedeno výše, vymaže tabulku  
   CallHistory před přidáním spojení z aktuálního logu. Může být použito ke spuštění nového 
   souboru CallHistory. 
 
• Turn rotor Alt + J - Otáčí rotor do směru ke značce ve vstupním  okně nebo na call-rámu 
   (při prázdném poli značky). 
    o Alt + L změní směrování do správného směru dlouhou cestou 
 
• Stop Rotor Ctrl + Alt + J - Zastaví otáčení rotátoru. 
 
• Telnet window Tools - otevře záložku Filtry v okně paketů. 
 
• Program Execution Logging (složka Diagnostics) - Existuje několik různých logovacích 
možností, z toho všechny exportované do složky Diagnostika a mohou být užitečné pro 
vývojáře v pátrání po výkonu a další problémech. Doporučujeme kliknout na tlačítko Disable 
all on the sub-menu, dokud vznikají závažná zpoždění nebo jiné anomálie spouštění. 
 
• Save Window Position - Uložení aktuální pozice oken do souboru INI. 
     o Pozice oken se automaticky uloží, když je program uzavřen. 
     o Pozice oken jsou uloženy pro operátora. Použijte Ctrl + O pro vložení značky operátora 
        a klikněte na Save Window position. Když se příště operátor přihlásí (pomocí Ctrl + O), 
        bude okno nastaveno a upraveno tak, jak bylo rozveženíuloženo. 
 
• Restore  Window position - Obnoví ze souboru INI poslední uložené pozice oken.  
   Obrazovka se bude okamžitě aktualizovat 
        o Pozice oken jsou obnoveny pro operátora (když byly prvně ukládány operátorem).   
           Použijte Ctrl + O pro volbu operátora a stiskněte tlačítko "Restor Window position". 
           Okna se změní na jejich nové pozice ihned. To umožňuje snadnou změnu konfigurace 
           obrazovky při změně operátora při multi-op. 
• Check for New program version and install - Užitečné, pokud jste se rozhodl neinstalovat  
   novou verzi, když byl nabídnutý automatický upgrade a chcete napravit svou těžkou chybu 
 
Poznámka 
Více informací o ovládání rotátoru najdete v kapitole o  hardwarové podpoře Rotator Control 
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10. Volby menu Config 
 

  
Mnohé z těchto voleb Configureru může být také vyvoláno jinými způsoby, jako jsou horké 
klávesy nebo z jiných oken. 
 

10.1. Configure ports, Mode Control, Audio, Others -  Configurer. 
 
Toto je velmi důležitý dialog, který určuje mnoho aspektů externích rozhraní a ovládání 
programu. Klikněte sem pro podrobnou dokumentaci tohoto dialogového okna. 
 
10.2. Change your station data 
 
Upravte celkové Informace o stanici - jméno, značku, adresu, stát, zeměpisnou šířka a délku, 
atd. Informace o zde vložené značce a lokalitě je velmi důležitá pro většinu soutěží, to určuje, 
ve které zemi, státu nebo provincii jste, které mohou  ovlivnit Exchange, bodování, se kterou 
stanicí může být udělán platné spojení, atd. V této části je pro další diskusi. 
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10.3. Setup Logger+ Audio 
 
Tato položka se zobrazí pouze v případě, že byůa zatržena následující položka menu. Pro 
uživatele systému Windows Vista nebo novějších operačních systémů, to je místo, kde 
můžete nastavit zvukové možnosti pro nové audio funkce N1MM+, včetně přehrávání a on-
the-fly nahrávání uložených hlasových zpráv. Pokud máte systém Windows XP, nebude tuto  
možnost vidět. Pokud zaškrtnete další volbu níže, použijte Logger + Audio, pak karta Audio 
nebude při příštím otevření Configurer předložena. 
 
 

10.3.1. Karta Monitor 
 
Tato karta se otevře při každém otevření Setup Logger+ Audio 
 

 
  
Levý jezdec (Set) nastavuje výstupní úroveň jdoucí do vašeho rádia. Musíte ho nastavit tak, 
aby vaše rádio ukazovalo správnou mikrofonní úroveň a stupeň komprese. Při přehrávání 
souboru WAV, úzký bar-graf Wav zobrazuje relativní úroveň špiček přehrávaných záznamů. 
Široký bar-graf Output zobrazuje výstupní špičky jdoucí do vašeho rádia. Oba jsou nezávislé; 
pokud bar-graf Wav ukazuje relativně nízké vrcholy, možná to budete muset znovu nahrát pro 
zlepšení poměru signál-šum. 
 
Pravý jezdec nastavuje záznamovou úroveň pro on-the-fly záznam a úzký bar-graf na jeho 
pravé straně zobrazuje relativní hladinu akustického tlaku, který je nahráván. 
 
Když zavřete N1MM +, výstupní úroveň zvukové karty a citlivost mikrofonního vstupu 
se vrátí na předchozí nastavení. 
 
Tlačítko "Test" přehraje nahranou zprávu, takže si můžete vyzkoušet přehrávání, aniž byste 
museli nejdřív něco nahrávat. 
 
Spodní panel této záložky hlásí každou uloženou zprávu, která je odeslána, které mohou být 
užitečné pro ladění. 
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10.3.2. Záložka přehrávání 
 

 
   
V prvním poli voleb, první volba používá jedinou zvukovou kartu pro SO1V / SO2V. Další 3 
jsou pro SO2R - Single Soundcard Mono (pokud je externí ovladač používán pro směrování 
zvuku mezi rádii), SO2R Single Soundcard L / R (používající jeden kanál pro každé rádio) a 
SO2R dvě zvukové karty Mono, kde každá zvuková karta je připojen k jednomu rádia. 
 
V druhém poli voleb vyberte přehrávací zařízení, které bude posílat audio do rádia. Zobrazení  
možností nastavení je závislé na konkrétní konfiguraci počítače. 
Rostoucí počet rádií má vnitřní "zvukovou kartu", tzv CODECs. Máte-li některé z nich a 
přejete si ji použít jako zvukovou kartu pro dané rádio, zaškrtněte box. Samozřejmě nemůžete 
použít kodek jednoho radia pro jiná než svá vlastní rádia, takže první možnost musí být 
nastavena tak, aby odpovídala. 
Spodní panel této záložky ukazuje interakce mezi N1MM + a funkcemi Windows audio. 
 
10.3.3. Message Recording Karta 

  
Tato karta se bude lišit v závislosti na vašich volbách na kartě Playback. Pokud zvolíte dvě 
zvukové karty SO2R budete muset vybrat vstupy pro každou kartu, aby on-the-fly re-
nahrávka uložených zpráv 
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Vzorkovací frekvence jsou 8000 a 12000 Hz a pro on-the-fly nahrávání jsou zde nastaveny. 
Spodní panel bude hlásit začátek a konec každé události on-the-fly nahrávání. 
Váš mikrofon se ztlumí při přehrávání, pokud si tuto možnost zatrhnete. 
 
10.4. Use Logger + Audio 
Aktivuje nastavení zvuku ve výběru těsně nahoře a deaktivuje kartu zvuku v Configurer, jestli 
váš počítač používá Windows 7 nebo novější. Pokud máte Windows XP, žádné konfigurační 
menu ani tato volba se na obrazovce neobjeví. 
 
10.5. Enter Sends Message (ESM mode) 
Ctrl + M přepíná tento mód ON a OFF - poprvé to představil N6TR v TRLogu a mnohem 
lepší je to v N1MM Logger. Program předpokládá potřebnou sekvenci zpráv k dokončení 
QSO buď v módu Run nebo S & P a posílá každou z nich jednoduchým stisknutím Enter.  
Viz ESM pro další podrobnosti. 
 
10.6. Spot all S&P QSOs 
Spotujte QSO, když jste ho zalogovali. Tato možnost je v default nastavení  při spuštění 
programu vypnuta, aby se zabránilo spotování všeho, pokud to nechcete. 
Pokud je tato možnost zaškrtnuta, spojení se automaticky spotuje, když: 
• dokončíte QSO v módu S&P a 
• spot dosud není na vaší bandmapě na stejné frekvenci (+/- tolerance ladění) 
Záložka pro komentář spotu v okně Telnet umožňuje uživateli zadat komentář pro spot, 
včetně prvků ze vstupu deníku pro spotovanou značku, jako je Zona nebo Exchange. 
 
10.7. QSYing wipes the call & spots QSO in bandmap 
Velmi užitečné pro S&P. Zadáte-li značku stanice ve vstupním okně a pak se odladíte pryč z 
jakéhokoli důvodu (neodpovídá na vaše volání, nebo ...), značka se zobrazí tučně v bandmapě. 
Tyto "spoty" nejsou rozesílány do Telnetu. Nastavení této funkce zůstává jak byla i po 
restartu programu. 
Všechny funkce bandmapy pracují s těmito "spotovanými" stanicemi tak, aby byly v případě 
potřeby snadno dostupné. Self-spotting stanice jsou snadno rozpoznatelné, protože jsou 
zobrazeny tučně. 
Tato možnost je také k dispozici na záložce Filtry v okně Telnet. 
 
10.8. Grab Focus From Other Apps when Radio is Tuned 
Přináší N1MM + do popředí ostatních aplikaci, když ladíte rádio, který je propojené s 
programem. 
 
10.9. Do not automaticaly switch to Run on CQ-frequency 
Po výběru a budete QSY zpět no starou frekvenci Run, mód zůstane v S&P. F1 a Alt + Q 
nadále přepínají do módu Run. To je nejužitečnější v  podobných soutěží jako je Sprint, kde 
se přelaďuječasto a chtějí, aby se zabránilo neočekávanému přepnutí do módu RUN 
 
10.10. Show Non-workable spots  and Dupes in bandmap 
Tato možnost je také k dispozici na kartě Filtry v okně Telnet. Pokud je zaškrtnuta, tato volba 
zobrazuje všechny dříve udělané (dupe) značky, stejně jako stanice, které se nepočítají do 
aktuální soutěže, v šedé barvě na bandmapě. Když navigujete v bandmapě horkými klávesami  
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(např. Ctrl + Up / DN), šedé značky jsou ignorovány. Toto použití je vysoce doporučeno, aby 
se zabránilo plýtvání času na neplatných stanicích, když S&P pracujete UN-ASSISTED. 
 
10.11. Reset Rx freq to TX when QSO is logged (RUN a split) 
Při používání hlavního VFO k vysílání a druhý pro příjem (mód split) po každém uloženém  
QSO se RX frekvence bude rovnat TX (hlavní VFO) frekvenci. To se resetuje po každém 
RUNNING QSO. Použití rádia s VFO A a B, je tato funkce zde, aby vás nechala používat 
hlavní ovládání frekvence jako RIT. S Main / Sub rádií, jako je série Icom 756/7800 nemůžete 
RX na SUB, bez příjmu na obou VFO. V tomto případě dejte RX jako Main a TX na Sub aby 
Alt + S pracovalo. 
 
10.12. Sub receiver Always On 
Pouze Yaesu řady FT-1000, Icom řady IC-756, IC-781, IC-775, IC-7800, Elecraft K3 se 
subRX:  
Vyberte mód pro Dual Receive přepínač (Alt + F12). 
     • Je-li zvoleno - 
         o Serie Yaesu FT-1000: Sub-přijímač bude ponechán ON (bliká zelená RX led) 
         o Serie Icom IC-756, IC-781, IC-775 a pouze IC-7800: Dual Watch se nevypne při 
            přepnutí z SUB na Main s Ctrl + šipka vlevo nebo Pause 
         o Elecraft K3: Sub-přijímač bude ponecháno ON 
    • Není-li zvoleno - Sub-přijímač bude vypnut (RX LED off) 
 
CQ Repeat - Alt + R 
Přepnout pro opakované CQing. Se spuštšným Winkeyer   zadání volací značky ve vstupním 
okně ukončí CQ, ale program zůstane v módu CQ opakování. Funkce se automaticky vypne, 
když odejdete ze CQ-frekvence a mód se změní na S&P. 
 
10.13. Set CQ repeat time - Ctrl + R 
Zadejte interval opakování (CW nebo SSB se zvukovou kartou) v sekundách. Výchozí 
hodnota je 1,8 sekundy. 
 
10.14. CW AutoSend Threshold - Ctrl + Shift + M 
Začne vysílat volací značku po určitém počtu znaků zadaných po posledním čísle v callsign. 
Minimální práh je 1. A 0 funkci vypne. Funguje to pouze v módu RUN, ne v S&P. Více 
informací v sekci Přiřazení logovacích kláves. 
 
10.15. Enable CallHistoru Lookup 
Pokud je povoleno, Call History lookup lze použít k předvyplnění Exchange v průběhu 
soutěže k šetření psaní, nebo zobrazení uživatelských komentářů či poznámek pro zvláštní 
značky. Reverse CallHistory lookup používá stejný seznam hledaných stanic, jejichž 
Exchange vyplní, co jste zadali v poli Exchange. To je povoleno stejnou položkou Config 
menu. Postupujte podle výše uvedených odkazů pro celý příběh. 

 
10.16. Change CW / SSB / Digital Message Buttons - Alt + K 
Změní obsah zpráv funkčních kláves CW / SSB / Digital). Maximální délka textu v každém 
tlačítku CW, SSB a RTTY je 255 znaků. Alt + K bude předlož příslušný seznam definic, v 
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závislosti na módu ve kterém se nacházíte nebo můžete klepnout pravým tlačítkem myši na 
plochu tlačítka a tak se tam dostanete. Podívejte se na diskusi o editoru funkčních kláves zde. 
 
• Změnit definici funkčních tlačítek CW - Změna obsahu zpráv CW. 
 
• Změnit definici funkčních tlačítek SSB - Změna obsahu zpráv SSB (WAV soubory). 
 
• Změnit definici Funkčních tlačítek Digital - Změna obsahu digitálního zpráv. 
 
10.17. Change Band Plan 
 

 
 
 
 
 
Sub-Menu nabízí výběr CW nebo digitálních bandplánových  
tabulek, které lze upravovat a ukládat.  
Můžete určit pouze jeden CW a jeden digital segmentu pro 
pásmo. 
Podle definice, digitální segment překrývá cw segment a oba 
přepisuje segment SSB. To znamená, že není-li pásmový segment  
určen pro CW nebo digitální módy, bude zobrazen jako SSB. 
 
Například, na 40 m, můžete zadat CW segment 700-7100 kHz  
a digitální segment 7040 až 7.050. Výsledné vyznačení na 
bandmapě bude vypadat takto: 
  
 
 
 
 
 
 

 
Změny v managementu Band plánů 
N1MM Logger+ přijal nový přístup k označování a zobrazování CW, DIGI a SSB bandplánů. 
Nyní můžete nastavit sub-pásma, které jsou zobrazena pro každé jednotlivé pásmo po kliknutí 
pravým tlačítkem myši na frekvenčních značkách (např "7045") v příslušné bandmapě. Viz 
tento odkaz pro podrobnosti. 
 
 
10.18. Správa povrchů, barev a písma 
Podívejte se na okno povrchů, barev a písma. 
 
 
10.19. Změna Operátor Call-sign uložených v log (Ctrl + O) 
Tato funkce se používá většinou v multi-ops situacích, ke změně značky operátora uložené v 
logu a vyvolání preferované konfigurace okno, když nastoupí nový ooperátor. 
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10.20. Změna Exchange Zkratky 
Nápad tady je k zajištění proti mít lidé posílat zkratky v průběhu soutěže, které nejsou stejné 
jako ty, které uznává organizátory soutěže. Všichni jsme měli lidé nám poslat "ALA", když 
měli na mysli "AL", nebo ALTA, když znamenal "AB". Tento problém je zvláště špatná v 
QSO stran. Dejte nestandardní zkratku v "Zkratka" sloupci, se správným jedním v sekci 
sloupci. Klikněte na oddíl míří do seřadit podle standardní zkratkou, takže můžete vidět různé 
alternativy, které jste zadali. 
 
10.21. SO2R 
Mnohem více informací o fungování programu Single Operator Dvě Radia lze nalézt v 
kapitole SO2R. 
 
• Dueling CQs - Ctrl + B - funkce SO2R, která střídá vysílání CQ na každém rádiu, 
poslouchá na jednom zatímco vysílá na druhém. Je podporované jak pro CW tak SSB. 
          o Změna frekvence radia více než 200 Hz ukončí Dueling CQ. 
 
• Set Dueling CQ CQ Repeat Time - Nastavuje dobu, po skončení CQ na jednom rádiu před  
   tím, než začne vysílat druhé. Ve vteřinách. 
 
• Focus on Other Radio - Ctrl + Shift + K - FocusOther, viz FocusOther 
 
• FocusOther Akways Swap - Vždycky přepne Focus na druhé rádio, když první rádio 
   vysílá a vždy přepne zpět na původní rádia, když je vysílání ukončeno. 
 
• Přepnout CTRLFx Macro - Ctrl + Shift + L - Pokud je povoleno a uloženo v jedné z  
   definic Funkčních kláves, {CTRLFx} makro provede Fx (funkční klávesa x) na druhém 
    rádiu. Příkladem je TU {CTRLF1} v radiu 2 v F3 slotu, který posílá TU a pak pošle druhé  
    rádiu F1, který se používá pro rychlý návrat do Run rádia a volání CQ po ukončení S & P 
    QSO na Radiu 2. 
 
• TX Lockout (Digital) - Vybere možnost uzamčení. Také je podporována kategorie MIXED  
   režim, tj blokuje druhý TRX na stejném pásmu a módu. To nebrání přetížení RX. Pouze pro  
   digitální módy 
 
Neexistuje žádná náhrada za hardwarový Lockout 
Softwarové zámky jsou ze své podstaty méně spolehlivé než hardwarové systémy, 
kvůli vrtochům sítí, RFI, atd Žádáme vás, aby se nespoléhali pouze na softwarový 
zámek, aby se zabránilo porušování pravidel nebo poškození hardwaru. 
 
o Multi-TX - Toto je výchozí nastavení. Začněte CQ na rádiu A další CQ na rádiu B, obě  
   jsou aktivní. (Žádná výluka) 
 
o First one wins První  vyhrává - Začněte CQ na rádiu A, Pause, Start CQ na  radiu B.  
   CQ rádia B je ignorováno, protože rádio je již aktivní, takže pokud stisknete F-klávesu pro 
   druhé rádio zatímco RADIO1 vysílá, F-key rádia B F-key je ignorováno. 
 
o Last one wins Poslední vyhrává - Začněte CQ na rádiu A (začne CQ), Pause, spustě CQ na  
   radiu B. CQ na rádiu A bude přerušeno a CQ na rádiu B začne takže pokud stisknete F-klíč 
   pro druhé rádio zatímco rádio A vysílá, vysílání rádia bude přerušeno a vysílá rádia B. 
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10.22. WAE - Speciální přílazy pouze pro WAE DX contest 
 
• Toggle WAE QTC mode- Ctrl + Z - Přepne do módu WAE QTC mezi QSO a odesíláním  
   nebo přijímáním QTCs. Viz pokyny nastavení soutěž WAE. 
 
• WAE received QTC Confirmation - Zadejte potvrzovací řetězec WAE nebo WAV soubor 
   WAE (Pouze CW/SSB - RTTY zprávy jsou nakonfigurovány v okně Setup Digital) 
 
• Max QTC Number pro call-sign colors in Band Map - otevře dialogové okno, které vám  
   umožní nastavit počet QTCs které mohou být použity pro zobrazení speciální barvy v 
   bandmap pro stanice se zbývajícími QTCs 
 
• Ctrl-Z sends QTc? automaticaly (EU stations,  mode Run only) - Pokud je tato možnost 
   zaškrtnuta, stisknutím Ctrl + Z, pokud jste v módu Run automaticky odešle QTc? a nastaví  
   program do módu QTC (pouze CW a pouze stanice v EU). 
 
10.23. Vymazat nastavení souboru INI 
 
Umožňuje vyčistit soubor N1MM logger.ini. Obecně platí, že bude vhodnější přejmenovat 
existující soubor INI na něco jako N1MM Logger.old, takže si můžete načíst staré nastavení, 
pokud je budete potřebovat pro re-configuraci. 
 
11. Volby menu Window 

 
 
• Available Mult a Qs - Zobrazí dostupné násobiče a okno QSOs. Více info v kapitola Mults 
a Qs Window 
 
• Bandmap - Zobrazí okno bandmap. V SO2R / SO2V má každé vstupní okno vlastní okno 
bandmap. Více informací v kapitole bandmap Window 
 
• Check - Zobrazí okno Check. Více info v Check Část kapitoly Window 
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• CW klávesa Ctrl + K - Zobrazí okno CW klíče. Stiskem Ctrl + K znovu nebo Enter zavře 
okno, ale bude pokračovat v odesílání zprávy. Stiskem klávesy Escape se zastaví odesílání 
zprávy. Okno je víceřádkové (pro vložení v textu) a může být zvětšeno. Typ a velikost písma 
je stejný jako v okně Entry 
 

 
  
• CW Reader - Zobrazí okno CW Reader. 
 
• Digital Interface - Zobrazí okno Digital Interface - viz kapitola Digital Režimy 
 
• Entry Window - zobrazí vstupní okno 
 
• Gray Line - Otevře se okno Grayline. Více informací v kapitole Grayline Window. 
 
• Informace - zobrazí okno Info. Více informací v kapitole informačním okně 
 
• Log Ctrl + L - Zobrazí vstupní okno (přepíná mezi otevřeným a minimalizovaným). Více  
    informací v kapitole Log Window 
 
• Multipliers - Klikněte pro zobrazení podmenu násobičů 
 
     o Countries - Jsou zobrazeny země jako násobiče 
     
     o Grid Squares - jsou zobrazeny Grid čtverce jako násobiče 
 
     o Section / States - Jsou zobrazeny Sekce nebo státy jako násobiče 
 
     o Zóny - jsou zobrazeny  Zóny jako násobiče 
 
     o County / Ostatní - jsou zobrazeny County násobiče (nebo jiné v některých závodech) 
 
• Network Status - zobrazí se okno statusu sítě - viz kapitola Status okno Síťová 
 
• Score Sumary - Zobrazí okno souhrnné skóre. Více informací v kapitole Score Sumary 
 
• Telnet - Zobrazí okno Telnet. Více informací v kapitole Window Telnet 
 
• Visible Dupesheet - Zobrazí okno se seznamem Dupes Více info v kapitole Visual  
   Dupesheet Window 
 
Ctrl + Tab lze použít k přesouváí fokusu mezi otevřenými okny v kruhovým způsobem. 
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12. Volby menu Help 
 

 
  
• EntryWindow Specific Help - Zobrazí část kapitoly o vstupním okně k hlubšímu studiu on-
line  příručky. Vyžaduje aktivní připojení k internetu 
 
• Manual Index - zobrazí plný index on-line příručky. Vyžaduje aktivní připojení k internetu 
 
• Supported contests a Setup - Zobrazí kapitolu on-line příručky Podporované Contestt 
 . Vyžaduje aktivní připojení k internetu 
 
• Keys Assignment - Zobrazuje seznam Přiřazení kláves z on-line příručky. Vyžaduje aktivní  
   připojení k internetu 
 
• Revision History and Latest Download - Zobrazuje nejnovější aktualizaci části  
   menu Files na webových stránkách. Vyžaduje aktivní připojení k internetu 
 
• N1MM Logger manuál (User installed * pdf required) - Přečtěte si příručku off-line.  
   Je tam v menu Nástroje odkaz, kterým se bude tento soubor stáhovat - buďte si jisti, že si ho  
    stáhnete do složky Support soubory v oblasti USER N1MM Logger +. Vyžaduje Adobe  
    Reader nebo jiný .pdf čtenář 
 
• Contest Rules for this contest- Přejde na webové stránky sponzora contestu na internetu,  
   kde lze nalézt pravidla. Vyžaduje aktivní připojení k internetu 
 
• WA7BNM Contest calendar - Přejde na stránky kalendáře soutěží WA7BNM na Inetu. 
   Vyžaduje aktivní připojení k internetu 
 
• User question and discussion group - Přejde na stránku diskusní skupiny Yahoo na 
    internetu. Vyžaduje aktivní připojení k internetu 
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• Bug Report Form - Jděte do formuláře na webových stránkách N1MM Logger. Vezměte 
prosím na vědomí, že to není místo k hlášení problémů, jako je například instalace nebo  
problémy s nastavením - daleko lepší je používat k tomu skupiny Yahoo. Vyžaduje 
aktivní připojení k internetu 
 
• Feature Request Form - Jděte do formuláře na webových stránkách N1MM Logger.  
   Vyžaduje aktivní připojení k internetu 
 
• View Error Log - Zobrazí poslední soubor 'Errorlog.txt' generovaný programem. Program  
    vytvoří a aktualizuje obsah tohoto souboru, když program generuje chybu. To by mohlo být  
    použito na pomoc zpřesnění problému v programu 
 
• Report skóre 3830- Přejděte na stránky vykazující 3830 skóre na internetu. Vyžaduje  
   aktivní připojení k internetu 
 
• About Vx.yy.zzzz - Zobrazit dialog O 
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