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Sygnały dźwiękowe 

Digital Master 780 



W programie HRD DM 780 mamy możliwość wyboru sygnalizowania 

dźwiękami niektórych zdarzeń. Mamy do wyboru: dodanie QSO do 

logu, połączenie i rozłączenie radia z komputerem, rozpoczęcie i 

zakończenie nadawania.  

Aby przejść do ustawień w module DM 780 klikamy na ikonkę 

Program Options lub na klawiaturze naciskamy klawisz F8 w 

otwartym oknie z menu po lewej stronie wybieramy Sounds i powinno 

się pokazać okno podobne do pokazanego poniżej. 

 

 
 

Po prawej stronie okna mamy tabelkę z 3 kolumnami o nazwach: Play, 

When i Sound File. Jeżeli chcemy, aby dane zdarzenie (When) było 

sygnalizowane to w kolumnie Play wstawiamy znacznik. W kolumnie 

Sound File mamy ścieżkę dostępu do pliku typu wav jaki będzie 

odtworzony po zaistnieniu zdarzenia. Aby go odtworzyć zaznaczamy 

wiersz, który nas interesuje i klikamy na Play. Program ma już 

domyślnie ustawione dźwięki możemy to zmienić zaznaczając wiersz i 

wybierając Select… - wskazać element docelowy (plik wav) i gotowe.  

 

 

 

 



W tym miejscu chciałbym się podzielić moimi uwagami, co do 

poruszonej sygnalizacji dźwiękowej. Na początku myślałem, że to 

zbędne „wodotryski”. Szybko jednak zmieniłem zdanie. W zawodach 

często zdarzało mi się, że nie nacisnąłem Add i łączność nie została 

zapisana do logu – przepadło. Oczywiście można to zrobić z automatu 

w makrach, jest to dobre, gdy się jest na CQ, ale gdy się odpowiada 

na CQ to nie zawsze. 

Poza tym sygnalizacja końca nadawania pozwala na oderwanie wzroku 

od monitora. Jest to wygodne - przy normalnych łącznościach (nie w 

zawodach), można na krótką chwilę zająć się czymś innym.  

 

Powróćmy do naszej sygnalizacji. Użyte pliki muszą być w formacie 

wav. Ja korzystam z sygnałów telegraficznych (alfabet Morse’a).  

Jeśli ktoś chce również wykorzystać takie dźwięki, to polecam 

program CW PLAYER kolegi Gabriela F6DQM. Za pomocą tego 

programu można w prosty sposób sprowadzić do pliku wav dowolny 

tekst lub pojedynczą literę, cyfrę, znak. Link do pobrania programu 

http://www.f6dqm.fr/soft/cwplayer/cwplayer.zip  

 

Miłej zabawy! 
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