OHFF Flora & Fauna
Ohje Fast Log Entry lokin tekemiseen


Lataa lokiohjelma koneellesi https://df3cb.com/fle/download/ Tuetut
käyttöjärjestelmät ovat Windows XP, Vista, Windows 7, 8 ja 10. Toimii myös
Linux käyttöjärjestelmässä Wine emulaattorin kanssa.

 Tee seuraavat valinnat heti käynnistettyäsi ohjelma. Valinnat jäävät muistiin
seuraavia kertoja varten joten tätä ei tarvitse tehdä kuin kerran.
o Logging ylävalikko
 Valitse WWFF logging
 Valitse Off-line mode - jos teet lokin aktivoinnin jälkeen
 Valitse Real Time Mode - jos teet lokin aktivoinnin aikana
o Options ylävalikko
 Valitse Auto Save Log – kun teet lokin tallennuksen kerran tallentaa
ohjelma tämän jälkeen lokin automaattisesti
 Lisää lokin syöttöikkunaan oma kutsusi ja OHFF-kohteen numero
 Tallenna loki haluamaasi kansioon tietokoneellesi näppäimestä
 Aloita lokin syöttö kirjoittamalla käyttämäsi band ja mode
o Pelkkää modea vaihtaessa riittää kun kirjoitat tyhjälle riville
käyttämäsi moden ja painat enter. Jos vaihdat bandia ja käytät
samaa modea niin pelkkä käyttämäsi bandin syöttö riittää.
 Syötä ikkunaan tyhjälle riville kuulemasi vasta-aseman kutsu, tämän
jälkeen lähettämäsi raportti ja lopuksi saamasi raportti. Jos teet lokin
aktivoinnin aikana ohjelma lisää automaattisesti aikaleiman kun painat
enter painiketta. Jos et laita raporttia kutsun perään ohjelma antaa
automaattisesti 59 raportin phone ja 599 cw, rtty ja psk qsoille.
 Vasta-aseman kanssa pidettäessä Park To Park qso lisää vasta-aseman
puiston koodi asematunnuksen perään jättämällä väliin yksi välilyönti
 Kun haluat siirtää syötetyt lokitiedot oikeanpuoleiseen loki-ikkunaan,
siirretään sinne tiedot funktiopainikkeella F5 tai painikkeella



o


Työskentelyn päätyttyä tallenna loki .adif muotoon valikosta File -> Save ADIF File tai painikkeesta
Nimeä loki tallennettaessa esimerkki muotoon OH5Y @ OHFF-0229 20180903
Omakutsu @ aktivoitu kohde sekä päiväys muodossa vvvvkkpp
Aktivoinnin kestäessä useamman päivän samassa kohteessa sisällytä kaikki qsot samaan lokiin. Jos käyt
aktivoimassa aluetta myöhemmin uudelleen ja täydennät edellistä lokiasi (jäänyt 44 yhteyttä saamatta)
tee molemmista käynneistä omat lokit. Muista lähettää lokisi heti aktivaation jälkeen olipa qso määräsi
hyväksyttävä tai ei jotta huntterit saavat pidetyt yhteydet heti näkymään tilastoissa awardeja varten.

 Lähetä tallentamasi .adif muotoinen loki Suomen OHFF Log managerille ohff.finland@gmail.com
Lokin tekeminen maastossa tai jälkikäteen on helppoa sekä se on tärkeä osa onnistunutta aktivointia.

Mukavaa portable työskentelyä ja onnea aktivointiin - 44!
OHFF Manager Timo oh5euy@gmail.com

