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Win-Test Instalação e Registro 

1. Vá ao site do Win-Test http://www.win-test.com 
 Selecione Buy Win-Test 
 Guarde o Email – nele contêm customer no. e password, para o site 

2. Descarregue o Win-Test do site protegido por palavra passe 
 http://download.win-test.com/v4/bin 
 Utilize o seu indicative e a sua password (palavra passe) 

3. Instale o Win-Test e execute o programa 
4. Do menu, selecione Help, Register Software (ajuda, registar) 
 Copie o Computer Code para a área de transferência 
 Selecione a hiperligação Register now para abrir o site de registo 

5. Faça upload do Computer Code para o site, pedindo a reg. key 
6.  Abra o email, cole a reg. key para o Win-Test e prima OK 
7. Repita os passos  de 3 a 8, para todos os seus outros 

computadores 
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Passo 1. 
Comprar o Win-Test 

Deixe o espaço 

em branco, a não 

ser que esteja a 

fazer upgrade 



Passo 1. (conti.) 

• Abra o email com o titulo: 
“Achat de Win-Test - Win-Test purchase” 

• Guarde a sua password e customer no, pois 
são-lhe exclusivas a si. 

– Você NÃO as poderá alterar. 



Email contendo customer no. e 
password 

Guarde o seu nr de conta. 

Guarde a sua palavra passe! 



Passo 2. 
Descarregue o Win-Test 

• Vá ao site http://download.win-
test.com/v4/bin 
 Entre com o seu indicativo (não o seu customer no.) e 

password (palavra passe) 

• Descarregue o ficheiro wt-4.5.1.exe ou mais 
recente (14.1 MB) 

• Execute o programa 
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Passo 3. 
Instalar Win-Test e executa-lo 

• wt-4.5.1.exe instala como qualquer outro programa do 
Windows 

• Para utilizer a porta LPT, deverá instalar DLPORTIO.SYS: 
http://download.win-test.com/port95nt.exe 

Para Windows 7 32-bit 
 Click com o lado direito do rato em Port95nt.exe 

– Propriedades, Compatibilidade, Exec. este prog. em modo de 
compatibilidade para: Windows XP Service Pack 2 

– Executar este programa como Administrador 

 For Windows 7 64-bit, port95nt.exe não funciona 
 Instale InpOut32, renomear InpOut32.dll para DLPortIO.DLL 

– http://www.highrez.co.uk/scripts/download.asp?package=InpOutBinaries 
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Passo 4. 
Ajuda, Registo do Software 

do email 

Selecione e copie para a 

area de transferências 

Computer code (código do computador) 

é individual para cada PC 

E finalmente, click aqui! 



Passo 5. Colar a chave de registo 
do Computer Code 



Passo 6. 
Abra o seu Email 

Selecione e copi-e para a 

area de transferências 

Assunto:  Code de validation de Win-Test - Win-Test registration key 



Passo 6. (conti.): Cole a reg. key na 
janela de registo 

QRV! 



Após instalar o Win-Test, 
resolva uns pormenores: 

 Esconda a (desnecessária) barra de ferramentas (Options, Toolbar) 
 Options, Load Contest at Startup, Enabled 
 Help, Display text command tips for menu items 
 Tools, Data Entry, Exchange Guessing, Automatically 
 Tools, Data Entry, Callsign check, Disabled 
 Verifique as propriedades do mapa de banda (band map) 

 Spot thresholds 

 COUNTRYFILES [Enter] (fetches latest country file) 
 Descarregue e só use CTY_WT_MOD.DAT 

 File, Explore, /databases Directory 
 Descarregue o mais recente MASTER.SCP de 

http://www.supercheckpartial.com/ 
 Guarde para esta pasta /databases  

 MSGS [Enter] 
 Programe as mensagens de CW/RTTY 

http://www.supercheckpartial.com/


Win-Test Configuração 

• Configuração do Contest  

• Configuração da Interface 

• Configuração do DX Cluster (wtDxTelnet) 

• Configurar as mensagens de CW / RTTY 

• Configurar o Voice Keyer 

• Mapear o teclado 



Primeiro ecrã que vê: 
Contest Configuração 

Pima [?] para 

saber o que 

preencher 

Utilize o Save e o 

Load pré-

defenidos para 

evitar re-escrever 

Selecione 

o Contest 



Configuração da Interface 

Utilize o atalho de commando em texto: SETUP 



Configuração da porta COM 



Configuração da porta de impressora 
(LPT) 



Configuração do DX Cluster 

• Execute separadamente o programa wtDxTelnet (incluído) 
no mesmo PC que o Win-Test: 
– No Win-Test:  Options, DX cluster, Local wtDxTelnet, Start/stop 

automatically 

• Também pode ser executado em qualquer pc na sua rede 
• Só necessita executar uma cópia, em um pc na sua rede 
• Configure a sua rede, broadcast address & port no. como 

no Win-Test 
• Selecione o node do DX Cluster 
• Os Spots iram aparecer em todos os computadores na sua 

rede 



No wtDxTelnet: 

• Selecione Options, Win-Test Network Properties 

• Use a mesma config. de rede do Win-Test 

 

Win-Test 

Interfaces Configuration 

wtDxTelnet 



No wtDxTelnet: 

• Selecione Options, DXCluster properties 



Mensagens de CW / RTTY 

Texto comando:  MSGS [Enter] 



Opções de Mensagens 

NA Sprint suportado 



Opções de configuração  
do Voice Keyer (DVK) 

• DVK Externo via LPT ou protocol de control do 
microHAM 

• DVK Interno via Placa de som do Windows 

• DVR do rádio via script do N6TV (ler 
Readme.txt dentro destes ficheiros ZIP): 

– http://bit.ly/wtscripts 

• K3scripts.zip 

• FT1000scripts.zip 

• FT2000scripts.zip 

http://bit.ly/wtscripts
http://www.kkn.net/~n6tv/K3scripts.zip


Mapear o Teclado 

• Tools, Redefine keyboard keys… ou 
DEFINEKEYS atalho de commando de texto 

1 2 

Pode utilizar ambas as chaves para a função 


