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Opsætning af N1MM til MorseRunner. 
 
Vælg menuen Config > Configure Ports, Mode Control, Winkey, etc…  

 
 
Vælg fanen Other 

 
Fanen Other bruges til at indstille standardværdier og vælge specielle tilstande og funktioner. 
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Marker MorseRunner Mode 
 
• MorseRunner-Mode - markering af denne mulighed muliggør en simuleret contest ved hjælp af et 
integreret MorseRunner-modul. Denne integrerede version bruger N1MM+  indgangs- og logvinduer i 
stedet for MorseRunner-vinduerne, som du ville se hvis du brugte MorseRunner alene. 

• Når du vælger MorseRunner Mode og afslutter Configurer, vises et midlertidigt dialogvindue, der giver 
dig mulighed for at tilpasse MorseRunner-parametrene. CQWW og CQ WPX konkurrencer understøttes i 
øjeblikket. Hvis en ikke-understøttet contestlog er åben, når du afslutter Configurer, vises en 
advarselsmeddelelse, og MorseRunner Mode startes ikke. 

• Hvis dette er første gang, du vælger MorseRunner Mode, downloader N1MM+  automatisk MorseRunner-
programmet og kaldesignaldatabasen (mr_db.txt) fra N1MM -serveren (internetforbindelse kræves). 

• Hvis MorseRunner-Mode blev aktiveret sidste gang N1MM+ blev lukket, og hvis en understøttet contest 
er åben, når den genstartes, bliver du spurgt, om du vil aktivere eller deaktivere MorseRunner-Mode for 
den aktuelle session. Hvis en ikke-understøttet contest åbnes, deaktiveres  MorseRunner-Mode. 

• MorseRunner kan kun bruge din standardlydenhed. Hvis du har N1MM+ konfigureret til SO1V eller SO2V, 
startes en enkelt forekomst af MorseRunner, og begge lydkanaler vil være de samme. Hvis du bruger SO2R, 
startes to forekomster af MorseRunner, hvor hver “radio” bruger en separat lydkanal. 

• Lydniveauet til MorseRunner indstilles ved hjælp af standard Windows-lydniveaukontrol. Sidetone-
lydniveauet kan ændres ved hjælp af Ctrl-Alt-PageUp og Ctrl-Alt-PageDown. Sidetonen kan slås helt fra ved 
hjælp af afkrydsningsfeltet "Dæmp ved afsendelse", før du starter MorseRunner. 

• Lydfrekvensen på de stationer, du arbejder, kan ændres ved hjælp af pil op og pil ned (simuleret RIT). 

• Lydfrekvensen på sidetonen for "transmitterede" meddelelser kan ændres ved hjælp af Shift + Alt + PgUp 
/ PgDn-tasterne. 

• Når MorseRunner startes, vil du høre "båndstøj". For at starte din session skal du bruge F1-tasten eller -
knappen (eller Enter-tasten i RUN-tilstand med ESM-tilstand aktiveret) for at sende CQ. Efter et par CQ'er 
vil du høre stationer, der svarer. 

• CW-meddelelserne, der sendes i MorseRunner-Mode, er de faste meddelelser i MorseRunner-
programmet, dvs. de afspejler ikke nogen tilpasning, du måtte have foretaget til dine N1MM+ 
funktionstastmeddelelser. 

• Bemærk, at kun CQWW CW og CQ WPX CW simulerede konkurrencer understøttes i øjeblikket. Du skal 
vælge en CQWWCW- eller CQWPXCW-log på N1MM+ for at bruge MorseRunner-tilstand (det anbefales, at 
du opretter en ny log til dette formål i stedet for at bruge en eksisterende log). 
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