
TUTORIAL RÁPIDO PARA
CONFIGURAÇÃO DO N1MM
Software para uso em Contestes ou diário.

Por: FÁBIO HOELZ - PY1ZV



N1MM deve estar instalado e atualizado para continuar 
este tutorial, veja como fazer no tutorial de instalação 
disponível no link abaixo

� http://www.riodxgroup.com/content/tutori
al-para-donwload-e-instala-o-do-n1mm



Inicie o programa pelo link na sua area de 
trabalho...



assim que ele inicializar abrira esta tela



“Config”
“Change your station data”



Altere seus dados pois esses são os dados  que 
constará em seu log final quando gerar o Cabrillo



Call , preencha com seu indicativo ou 
indicativo usado no conteste/dxpedição



nome



Adress= Rua, numero, complemento, City = Cidade, 
State = Estado, ZIP = CEP, Country = Brasil



Grid Locator ( importante para o programa poder orientar 
a direção das estações que vc inserir), CQ Zone= 11, ITU 
Zone =13



License class = classe , Latitude e longitude = a sua (se 
inseriu o Grid Locator será preenchido automaticamente)



Seu radio, potencia, antena, e altura



ARRL Section = DX Packet Node Call = o 
de seu uso no caso K1TTT



Rover QTH = NC, Club = RIO DX GROUP (ou o de sua 

preferência), Email Adress = seu email , SMTP = Server



Clique em OK !



Vamos agora configurar o banco de dados a ser utilizado:
Clique em “file” e depois em New Database



No caso estou nomeando como ARRL 10, mais poderá 
ser o nome de sua preferência e organização.



Agora clique em “Salvar”



Vamos em “file” e “New Log in Database”
Observe  que já estará no Database criado, no meu caso 
ARRL 10.mdb



Abrirá uma nova tela, clique na setae escolha o conteste 
que irá participar, no Exemplo “ARRL 10m”.



Escolha sua categoria, no caso Single-OP
para operador único.



Overlay= N/A, Estação= FIXA, Assited Category =  
Non/Assisted , Transmissor = One, Time = N/A 



Sent Exchange = 001 e Operadores = PY1ZV no 
meu caso...e  pronto clique em OK



Finalizado aparecer esta tela...Digite a QRG nesta caixa 
de enter (ex 28485) faça o mesmo para o Modo...



� Recomendo assistir aos vídeos do PY4OG J. 
Marcio que estão disponíveis nos links:

� http://www.riodxgroup.com/node/132

� http://www.riodxgroup.com/node/133 
� http://www.riodxgroup.com/node/134
� http://www.riodxgroup.com/node/136

� http://www.riodxgroup.com/node/140
� Have Fun!!



� Visite o site do Rio Dx Group
www.riodxgroup.com

� Participe dos contestes e envie seu log
indicando como Club affiliation o Rio Dx Group
para pontuar e também para prestigiar o 
trabalho do Grupo.

� Esta autorizada a divulgação deste tutorial 
desde que mencionados a fonte e o autor.

� 73´s Fábio PY1ZV


