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Pred tým než začnete

Skvelé! úspešne ste nainštalovali VarAC, čo teraz?
Tento krátky sprievodca vám pomôže urobiť vaše prvé kroky vo svete VarAC a urobiť vaše
prvé úspešné QSO pomocou VarAC pri zvýraznení vlastností „must-know“. 
VarAC nie je len aplikácia. Je to živá komunita. Privítame vás, ak sa k nám pridáte na fóre 
a na facebookovej stránke, aby ste mohli klásť otázky, diskutovať o nových funkciách a 
ďalších veciach .
Teraz poďme na to.

Základná konfigurácia VarAC

1. Spustite program VarAC

2. Do textového poľa „Môj volací znak“ zadajte svoj volací znak.

3. V hornom menu vyberte: Nastavenia --> Konfigurácia PTT & VaraHF

4. Nastavte požadovaný režim PTT.

5. V textovom poli "hlavná cesta k súboru VARAHF" povedzte  programu VarAC, kde 
sa nachádza modem VaraHF 

6. Uistite sa, že ste v textovom poli „VARAHF main port“ vybrali správny port VaraHF.

7. Kliknite na  "SAVE & CLOSE" 

Podrobnejšie informácie o konfigurácii VarAC nájdete v tomto dokumente.
https://www.varac-hamradio.com/forum/manuals/english-manuals-by-varac-community
VarAC_Installation_and_Configuration_Manual_in_English.pdf

Kde sa mám naladiť, aby som našiel ľudí na rozhovor?
Naša hlavná frekvencia volania (zhromažďovania) je 14,105 USB
Ale ľudí nájdete aj na 7.105, 21.105 a 28.105
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CQ and Beacons
VarAC poskytuje 2 rôzne spôsoby, ako upozorniť ostatných používateľov VarAC, že ste 
online.

Volanie CQ: 

Keď zavoláte CQ, váš hovor bude vidieť aj počuť (zvuk alarmu) na počítačoch ostatných 
používateľov VarAC, ktorí sú naladení na rovnakú frekvenciu ako vy.

Maják (Beacon): 

Toto je „mäkké volanie CQ“, ktoré sa spustí každých 15 minút, aby ľudia vedeli, že ste 
online a pripravení na pripojenie.

Čo by som mal teda použiť?

Hľadáte niekoho na četovanie TERAZ? Stlačte tlačidlo CQ. Nemáte odpoveď? Skúste to 
znova niekoľkokrát.
Chcete nechať svoje zariadenie RIG otvorené a prijímať prichádzajúce spojenia, zatiaľ čo 
sa staráte o svoje veci – stlačte tlačidlo BEACON.

Priateľský tip
Ak necháte svoj RIG na QRG s otvoreným VarAC, zachytíte majáky ostatných 
používateľov.
Dvojitým kliknutím na ich volací znak sa s nimi spojíte.

Ako sa môžem s niekým spojiť?

Existujú 3 jednoduché spôsoby, ako začať QSO:

1. Dvakrát kliknite na volací znak v sekcii „Naposledy počuté CQ“. "Last heard CQ"
2. Dvakrát kliknite na volací znak v časti „Naposledy počuté majáky“ 
3. Napíšte značku, ku ktorej sa chcete pripojiť, do textového poľa „Connect to“ a 

stlačte „CONNECT“

Connect station
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Aké sú všetky tieto texty a čísla, ktoré vidím, keď som s niekým 
spojený?

Po pripojení uvidíte texty ako "<R-10>" alebo "de YOURCALL"

• Podobne ako v prípade FT8 si VarAC vymieňa správy SNR s druhou stranou, aby 
ste vedeli, ako vás počúvajú, a tiež na účely zaznamenávania do logu.

• VarAC pravidelne vysiela váš volací znak do relácií, aby bol v súlade s nariadeniami 
o „vlastnej identifikácii“.

Gestá VarAC

Gestá sú TEXTOVÉ KÓDY, ktoré keď napíšete ako súčasť chatovej správy, spustia 
udalosť na druhej strane, ako napríklad:

• DISCO" -   vydá zvuk

• "HIHI" – robí (vypíše) smajlíka (smiley emoji)😀😀 

• "TU!" - povie ĎAKUJEM 🙏 "THANK YOU "

Kliknutím na tlačidlo „GEASTURES/TAGS“ zobrazíte ďalšie 
možnosti podľa nasledujúceho obrázku:

Gestures and Tags
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Priateľský tip

Pripojili ste sa k niekomu, ale nie je tam?
Napíšte „DISCO“, aby ste na prijímacej strane urobili nejaký hluk, aby ste ich pritiahli späť 
do hamshacku.

Predpripravené správy a značky VarAC

Predpripravené správy

Sú to preddefinované texty,  ktoré obsahujú vaše informácie, pozdravy 73, ASCII umenie 
atď.
Svoje pripravené správy môžete nakonfigurovať v ponuke NASTAVENIA.
Potom ju môžete pripojiť k svojej četovej správe tak, že predpripravenú správu  vyberiete z
rozbaľovacej ponuky „Načítať pripravenú správu“.

Značky VarAC

Používajú sa buď manuálne, alebo v predpripravených správach na odosielanie informácií,
ktoré budú dekódované druhou stranou a automaticky naplnia denník QSO vaším menom,
QTH a lokátorom.

Značky môžu obsahovať informáciu o vašom mene, QTH a lokátore. Značky majú formát:
<NAME: XXXX>,  <QTH: XXXXXXX>, <LOC: XXXXX>  

Viac o značkách VarAC si môžete prečítať v TOMTO dokumente.

https://www.varac-hamradio.com/forum/manuals/english-manuals-by-varac-community
Using Tags in VarAC.pdf
Preložiť aj tento dokument

Priateľský tip

Dôrazne odporúčame, aby ste svoje informačné značky nastavili v svojich  pripravených  
správach. Vášmu partnerovi to umožní získať všetky vaše informácie priamo do záznamu 
v denníku.
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Ukončenie QSO

Buďte zdvorilí, povedzte 73 (alebo použite jednu z konfigurovateľných predpripravených 
správ) a stlačte tlačidlo „ODPOJIŤ“.
Potrebujete sa rýchlo vysunúť? Stlačte tlačidlo "ABORT".
Tieto tlačidlá vidíte na nasledujúcom obrázku:

Disconnect

Zapisovanie  QSO

VarAC zaznamenáva QSO do súboru ADIF v inštalačnom adresári VarAC pod menom 
VarAC_qso_log.adi .

Logovací riadok

Program  VarAC  môžete nastaviť tak, aby automaticky zaznamenával vaše QSO po 
odpojení (zaškrtnutím voľby AUTO LOG QSO), alebo ho zapísal manuálne kliknutím na 
tlačidlo „LOG“.

Priateľský tip
Svoje QSO si môžete nechať nahrať automaticky do QRZ.COM a iných log systémov.
Prečítajte si tento návod, aby ste videli príklad
https://www.varac-hamradio.com/forum/manuals/configure-log4om-2-0-to-automatically-
load-varac-adif-qsos
Configure Log4OM 2.0 To automatically load VarAC ADIF QSOs _ VarAC.pdf
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Kódex správania QSY

Volacie frekvencie sa používajú len na vyhľadávanie kamarátov a na krátke QSO.

Ak si užívate svoje QSO a chcete pokračovať v chatovaní so svojím partnerom, potom po 
približne 5-10 minútach požiadajte svojho partnera o QSY.
Ako? Urobíte to tak, že do chatu napíšete nasledujúci text gesta:

• „QSYU" - QSY 750Hz up
• „QSYD" - QSY 750Hz down

Tieto značky spustia požiadavku QSY, ktorá dá obom stranám pokyn na zmenu frekvencie
počas chatovania (zmerom frekvecnie smeromnahor alebo nadol). Nie je potrebné odpojiť 
sa pred alebo počas QSY.

A friendly tip

Ak chcete dosiahnuť rýchle QSY pri používaní CAT ovládania cez OmniRig, vopred 
vyplňte súbor VarAC_frequencies.conf frekvenciami +/- 750 Hz a jednoducho vyberte 
požadovanú frekvenciu QSY z rozbaľovacej ponuky frekvencií. Po tomto výbere novej 
frekvencie, program OmniRig ju automaticky nastaví aj na vašom rádiu.

Musíme súbor premenovať na TXT a potom preditovať pomocou Notepadu. Výsledok 
môže byť nasledujúci:

VarAC_frequencies.conf
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MOJA POZNÁMKA

QSY o +750 Hz alebo -750 Hz je dobrá prax len v prípade používanie šírky pásma 500 Hz.
Potom sa skutočne odladíme mimo iných staníc používajúcich túto šírku pásma ako 
základné nastavenie.  Pre bežnú prevádzku  (chat) to nemusíme meniť, lebo rýchlosť 
prenosu aj pri tejto malej šírke pásma je dostatočná. Avšak pri prenose súborov, kedy by 
sme asi použili šírku pásma až 2300 Hz zabezpečujúcu väčšiu rýchlosť prenosu  by sme 
museli robiť QSY o +/- 3000 Hz aby sme sa navzájom nerušili.

Stále máte ešte nejaké otázky?

Radi vám pomôžeme. Uverejnite svoju otázku na fóre alebo na stránke našej skupiny na 
Facebooku. Na odpoveď nebudete dlho čakať :)
Tu nájdete aj ďalšie návody na VarAC.

https://www.varac-hamradio.com/forum

https://www.varac-hamradio.com/forum/manuals

https://www.varac-hamradio.com/forum/bug-reports

Prajeme vám veľa šťastia pri prvých krokoch s VarAC a dúfame, že sa vám to bude páčiť.

73!
Irad 4Z1AC a tím VarAC

©2021 by 4Z1AC, Irad Deutsch

7


