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F 2ooo tÍpusír távír g p elektronlkus adattárol
egys6ggel

Az F 20oo tipusil elektron1kus távír6gép níkroproceggzoros
,tez|rLésíihírtern1nált ny jt sok extrával. Áz 11yen készí1ékre ,Je1lenz Íunkc16s elemek, m1nt r:'yontat n bi11entyíízet,
csat1akoz egység rne11ett az F 2ooo egy elektronÍkus mem6ríát is tarta]:naz. IBy a távír keze]'6sL kénye1met, sz vegtárol t, tilrcs'.az:o táro1 t, v6te1Í k zbens táro16t és r vld sz vegtáro16t t<ínár.
T bbek k zijtt el 1ehet t6szíten1 egy táv1ratot, 8né1kii1'
hogy egy bejijv hír zavar'rra.
A 1yuksza1agegys6g lehet séget nyír3t a'b}roz, hogy a híreket
1yukszalagon táro1juk.

F 2ooo típue kii1d6 és
vev távír gép elektronikus adattáro1

va1

F 2ooo típusírkii1d6 és vev
távír eép e1ektronikus aalattáro1 val és 1yuksza1agegységge1

Az F 2OOO lc'ezeL I elenei áttek1nthet6en vaonak e1he1yezve'
A jelzések a 1ehet legérthet bben 1ettek kÍválasztva'
JavasolJuk bogy a távír sép keze]éeétpr tár;a ki a kezelé'

si utasítás

a1apJ6n.

az egy1k vagy a másik funkcí6t e1fe1eJtené,
í'gy tartalomjegyz6k alapján negtalá1;a, hogy ho1 ta1á1hat6
"
a megfe1e1 fur]<ci 1eírása.

Ha muakája kcjzben

KérJiik, ve
figyelembe:

Jre

A kii1cjnbcj z! h'esznáIat1 eseteknek megf ele1 _
en az F 20OO nen tartalmazza az sszee 1eírt funkcí t. Erre utal a vAntílvs sz6.
A 1eírt, tle az ()n k F 2ooo változatában
nem szerept runtci k 6s b11lentyíítÖntit
sz'amara n1ncsenek J elent ségge1. Ez nen
jelent1 a távír gép h1bás muntáját'

7

Io6te1t b11lenty ayonáa vag5r g vet6 ktizbena t6ror6 t ltddése 6rkez

Bí11entyíízet

ffitrtEPFFttrtqFFT.'qPT
s
\
Fu:rkci

távíratok v6gett tezárJa e

mentes be1yl ilzenet.

bllLenty{zet

! r r r I r n r t I tt I I I tt-tt,r6t

bl1lenty

A b1J.lenty nyomása és a tárcstzág1
relsz lítás ut6Jo tárcsázn1 lebet a
táví16partnert.
Ea poat-poat k z tti tlzenbeu dolgoz1k' a.kkor azoanal fennáll az sszekijttetés a partnerrer (vmrÁfs).
E bll]"entyf, nyonásával. uegezatít;a
az iJgszek ttet6st a távír6partner-

Rt'víal tárcaáz6

Egy riiv1d tárcsáz6gí gzí.nal a r vÍcl_
va6r í'métt ttrcsázást vátt;ut tt

Irív6

billenty

Alf anunerÍkue b1llentyí1zet
zaro

FrrnkcL g bíl].entyíízet

A bt11entyíízetenbeI l e1he1yezett IED-ek vtJ.ágítással je1_
zÍk a bekapcgo]'t {izem6dot, í].1. a távír6gépeleneÍuek iizen_
tésze'egét.
Ezeknek a LED-eknek a vi11ogása n1nd1g az Íigen leíolyása
a1ett1 rendkívtll1 do]'gokra bívJa fel a firyelnet' nínt pB_
pírszalradás vasr a tfuo1 t ltiittsége.
Üzenn dok

l!-l

tr

EelyÍ

ilzem

n1nd1g
Egy táv1rat et6tészítésébez
a belyl ilzenet ke1l bekapcsolal.
A nyomtat ilzeukész. A nyonrtat6
a sorkezd pozict ba á11.
seJát sgzek ttetés létrehozatala,
eg 'erkez távirat vagy Ím6te1t
b1l].entyÍínyonás befeJezl' a helyÍ

iizenet.
Zava:mentes

he1Yl iizen

Ea a táv1ratot nzavantentesenn
akarja el t6szítení, akkor ezt az
ilzenn dot kel1 választarrÍ. A nyomtat iizenkész. L nyontat6 a sorkead poz1cí ba a1]..

@

zava]c-

rel.

(vAruíils).

b111entyrí

Kil1 nlegee Íunkc1 k

E
E

Vt6v'e"].aazt6
-4
D].ltentJru

lebÍvás et
készítve

Automatíkus

szétválasztás et6té_
szltve

_

Ítv1tet1 ilzenben az F 2ooo tlpust
ut választáshoz vá1aszt6 állapotba
1ehet kapcsord (vÁRIíss).
Ezt a funkcí t cs k ilzermlentes a1le_
potbao lebet bekapcsoln1. Ezután az
n [ávír partnere lehívbatJa a sz vegtáro!'6b61 vagr a lyukszalagolvaa6b L az eLíkéezt'tett távlratokat.
Ön víszout nen hívhat és neu d'ol_
gozhat belyl tlzenben.
Ea ez a f 'llkcÍ varr bekapcaolve, a.kkor a távír6partnerrel val6 kápceoLat automatikugan sz6tkapceol, ba a

sziÍvegtfu6J.6b6t vagy a' L;rukezal.agolvas b61 va].6 ad6sná1 a bír vég6re

érkezilnk.

9

I
Ionertet6J e1

@

E
E

t rl8blltea-

ty

uív6Jer_

bes

IddpontbÍ11entyí

Az átvtteli ilzeoben a távír6pert_
nern61 negJelenik az loertet 3ef..
As Lmertet JeJ. negJel.en6se belyt
tlzemben 1s lehetségee.
Az íd sza&os hív Jsl (cgelg ) tf-

ffi
El

IE
o

il

E
E

Sz vegtáro16

A

bíl1enty nyonáeával nlveleteket

lehet e1v6gea.nl a tárceáz6 táro_
t6uarr. Ismételt nyouás kíkapcsolJa e tároJ. nrtveleteket.
A bílleatyíínyonásável níveleteket
lehet elvégeznl a szilvegtároJ.6barr.
Ieételt nyonás k1kapcsoJ.Ja a táBzze! a bLllentyível a táio].t sz
vegek olvasását lebet vezéreln1.

Sztiveg
rend'ezéee

Táro1t ez vegeket rend'ezrrt ].ehet.

Keree

A keres b1l1entyíve1 a keregés
lefoJ-yását vezérelJiik a sziivegtárol6ban vasr a t6xcsáz6 tárol ban.
Átvttett ilzemben a szilvegtfuol6t
ezzel a billentyíível1ehet bekap-

ceolnl.

Ezt a bÍl]'entyrítaz o1vas6 bí].lentyí nellett a táro]'t sziivegek
tíváat poztcl' 1nak leÍuttatágá-

xyontat6 nííve]'etek

Olvas6

blllenty

Ylsgzaáuít6

boz leb,et b.agzn61ni.

ro1 nríveleteket.

bí11enty

Á blllenty nyonás6va1 a sz vegtárol6ban va ír a tárosáz6 táro16ban t r16s k vetkez1k be, Í11.
a táro16kban euárások vezérl dnek.

b111entyíí

A tártrat aorszám, a ke].et és
ld pont kÍadása, 111. kÍl].dése
(vAxIírs).
NyugalnÍ ilgenben be lebet kapcsoln1 a progranoz tizenet. Ie6telt
nyonás kikapcsolJa ezt az tlzemet.

táro16

bÍ11entyrí

kapceolva.

!áro16 nuve.Llstek

tárcsáz

Ttirl

_

H
tr
tr
tr
tr
l--l

E

tr

tryourat

tser^Í

VlzszÍntes
taburár6
bÍ11enty

Ftiggdleges

tabulá1

blllenty

A bíllenty nyomáea kíkapcsoJ.Ja a
nyontat6t. Ioételt b1llentyíí_
ntr'ouás to6t bekapcaolJa a nyom_

tat6t /vARIÁ s/.
A b1llentyííketa tebulátor beIyzetbe
árrításáva]. íl1. t r16séve1 kapcsolatban lasználtruk a tabulátorstop táro1Ég6,boz 111. t r1és6bez.
A.z írás ÍdeJe elatt nÍnden b11].ea_
ty nyorn6asa1 e1índLtbat6 a k vetkez tabulátorstop a bÍllenty -

zettel.

Eabulátor-

árrít

tabulátor_
tijr1á
Eormavezér1és

T bbcé1

bllleatyri

A b1].1entyÍÍrryonágga]. a ÍormavezérJ-ésbe- 1L1. k1kapcso1. Bekapcaoláskor az o1d'a1vá1agzt6
Jel kÍn5rontatva 6s a nyontat6
a forna sortezdd pozÍcÍ6;6ba lép.
Ennek a b1llentyrínek a nyom6sa
a k vetkez8tet vátttra ttl

11

t bbsziir e

r'áthat6ság1

b1lJ.eatyíí

L3nr&aszt

.
Olvas

sorenelég
gor ne168 let6péshez
ryorg olvaság vez6rlése
a GTÍ-funkcÍ6vez6rléee
(vanrrfus)
- az eByazení vátt JeJ.ad
vezérL|ese.
papírt
A
el qyiís olvagágÍ pozÍc16ba 1ehet hozn1, az utolJára
írotta& e1len rzég6re.

Be/KI A blllentyr1 nyonásakor a 1yuk_
sza1ag lyukaszt be- Í]"1. k1kapcsoL.

Be/KL

Vtss''aa11ít
bÍ11enty

Á bÍllentyíírryom6eakor a 1yuk_
szalagolvas ba betlízi'tt lyukszalag olvasáa t vezérelJitk.
Ez e bí].lenty a l;rukszalag-

talalbat . lf1nden ayonáe
egy Je11el vÍsgzaáu.ítJa a 1yuk_
egységen

szalagot a lyukaszt ban.
Bí1].enty zár

Bi11entyízet
f

e1o]'d'ás

Te1ített b1llentyíízetk zbeng
táror6aát a puffer iirítégeután
1ehet6ség valil az alfarrumerikus

bÍ11entydzet feIo1dásála.

2. Al'f aanrneríkus B1llenty{ízet
Az alfarrunerÍkue bíllentyrízetfogla1ása vá1tozatokt61 Íugg
és 2-regl'szteres, t1l. ]-reg1szteres telJes b1lJ.euty zetként a].ekítbat k1. Az 1. regÍszterbe keriilnek a 1at1n
betilk, a 2. regíszterbe a szfuok/Jelek és a ]. reg1szterbe
keril].nek a o1rÍ]'1 beti.tk (orosz ABC).
2.

Átváltás az 1. reg'szterbe (konbínÉc'6 sz6. z9)

E

E;]

tr
H

Itváttás a 2. regiszterbe (konb1nácí6 sz6m
Tart s kÍo1dás

tr

o

A'

Az uto].s ként beadott Jel
add1g 1 métIodtk, aníg a bíl1en-

ty t

nyonJuk.

A bíllenty nyonásával egJrc'oros
soremelés k vetkez1k be.

Sorernel

tr KocsÍvaltás
[:]l3"o"
[

A bl].lentyíí nyones kor a nyot!tat vÍsszalép a eor eleJ6re.

A b1].]-enty nyonásakor kocgíváttás és sor nelés t rt6nik.

sz6k zb'uentyíí

]

Ki van ott?
32. kornbÍnácí

A bí11enty nyon sával
egt szk z keletkezík
(konbtn6cÍ6 sz6r 3l.)

A távír6pertner névact tra teuívása.
A bíllentyíí nyonásakor a 32.
kombínácl kÍadására keril1 sor.

z-te1lszteres telJ es bÍllenty(ízetle je11enz
Cserr4

3o)

:

.&tvÍtel1 iizemben a b11'1en!íí
nyonásávaI ceengetni lebet a
t vír6pertnernél.

A 3_re8íszteres te1Jes bí1lentyíízetreJ e11enz :
Átvá:-tás a J. regiszterben t rtén ír'asboz
A b1llentyíí nyonásával az a1fanrrneríkus b1l1entyíizetnél" a LED v11ágít, cir1l1 beti'ikkel 1ehet
írni.
Csen6
Ceengetnl csak az 1. reglszterben t rtén írásnál lebet
(

latin

betiik)

.

KerJuK, ugyelJen a
k vetkez kre:

Ebben a ha'sználati utasításban a
keze16s 1efo1yása az egymásután
nyornand billentyíík ábrázo1ása alapján van leírva.
Beadások, ame1yek az alfanumerikus
billenty{ízet felett t rtérrnek, mint
sz'Brrok és sz vegréazek, kii1cjn vannak ábrázolva.

Pé1da: Id pont árrítása ( _ 6.1. fe.iezet)

_q! tr

trt
bi1lentyíít

egymásután az elfanumerikus

bi11entyíízette1 a O-t és az 1-et
beadni

KERES BILIENTYííT nyornni

az a1f anumerikus bil1entyíÍzettel
az 1tl pontot negadni négy3egyr1
számma1 kijz nélkiil

5. KERES BrLIENTYííT nyomnl
ezt a keze1ési menetet betartja, akkor az F 2000 megadja
a pontos id poatot.

IIa

2o0o je1zései 8.z uzem 1efo1yásáva1

. 0ptjkus .ie1z-ések
A sárga, z ld és pÍros LED-je1zések nutatják a bekapcso1t
iizemm dot, i11. az F 2ooo eleme1nek a funkcÍ jít és iJ.zeri.k'eszs gét. Vi1logás mind1g renalkívii1i clo1gokra hívja fe1 a fÍgye1].1

met.

E

nyomni

I''

kapcsolatben

Í,ED

Az idopont bead'ása
ne8yJ eByu Koz ne'Lkul
PRoGRÁ-U]oZoUZEM

D] o"

lol

tr
o

o
o

oo

jelzés_
v11ágí t

vi11og
ugral
v].1Ag1t
vr_ l-

ag1

t

vÍ1ágít
v111og

v].1eg].t

o
<b+

o
d,

vi11og
vJ.1ag]-t

v11Ag1t

ielentés_
F 2ooo rákapcso1va az áranhá1'ozatra
zavan a távír vezetékben

tárcsáz'asi f elez títás j e1zése
(vmrÁls)
F 2ooo átv1te11 iizemben

helyi iizem bekapcsolva
a zavarmentes helyl

i.izen bekap-

csolva
a véte1ík zbens táro1 t ltése,
Í11. e tárol tarta1n6nsk kÍnyomtatása a zavannentes he1yi
iizen befejezése utárr.
F 2ooo az átv1teli i'izen alatt
tíffcsázís.{ á11apotva kapcso1va
ut|tilrcsázásho z ( vARI.íNs )
GTX-iizem bekapcsolva (vmfl.l'Is) .
F 2ooo eI készítveaz automatikus -Lenava.sra.

F 2ooo az adás végénbontJa a
távíropartnerre1 meg1evd cjsszekrjttetést a 1yuksza1ago1vas6b 1,
i11. a sztÍvegtárol b l.

r5

LED

o,

E
o
E
tE

Itrl

tE

II

E
tol

tr

7eLzés
vrrágít

vÍ1ágít
v11Log

v11ágít
vLJ.log

le1ent6g

F

2ooo programoz zemben és nem

tfuceázuat

a tárceázásÍ táro1
a tárce6z6'g1 tárol

vrrágít
vi1log

te].í tett.

olvasás a sz vegtárot6t6:. vegy a

táror t

vÍ1J.og

Yi1ágít

az alfanumerlkus bílLentyíízeten
elhelyezett lED a ueáttított 3.
regíezterre utal (vARIA}rs) .

telítve.

r.

a nyontat itzenkész állapotbaa.
a papír végének(papírsza}adáe)
jeLzéae, 111. utalás arra' hogy
a gépb6z nÍncg gzakgzeruen le-

Kiirthang

rrív tret egrszető' vagy kíbag;rásoa

CsÍpog bang,
eryszerí

- bíllenty nyonás n1acs elfogadva (1d

a lyukszalag lyukasztí lizqk'esz
á11apotban. írt vagy vett Je1ek

lyukagztása kijvetkezLk.
a 1yuksza1ag v gének (lyukszaJ'ag
gzakadás) Je1zése vagy rogszul be_
tett lyuks zalag Jel.zéee (vmrírvs) .

( - 5.rJ.)

fi1gg6aee b1llentyrÍkné]. kétgzereg)

- eldzetes figye1meztetés 1o Je1le1 a
v6g el tt
- az adatbiztosítás negszakítása (FKG)

a formavez6rlés bekapcsolva. A4
fo:ma 1rása kijvetkezík. Filggd1eges
tabu1ác16 1ehets6ges.

vrrágít

atlatbÍztosít6 erjáráe (FKG) bekapcsolva (vlBrírs).

3.2. Akusztíkus Jelzések
Áz F 2Ooo_ben 1ntegrÁlt akuszt1kus Je1z6s egyr.eszt a bívás
sz1gaaLt z61ására, násr gzt a távír6 ttzemnenet6nek ÍnÍoruáct trára szolgál.

zá,rva.

v].J-Ag1r

vi11og
bekapcsol.va.

a sz vegtárol bekapcsolva.
uta1ás arra, hogy a tárolásÍ kapac1t s naJdnem' vagy telJesen kÍ-

t'alc s6.ziLgl-

a bíl1eaty aet reteszelve, azaz
a bí11enty zetÍ k zbens tárol

.

nertllt.

vrrá6ít

rr].ágÍt

(vARÍÁ.Ns)

Csípog6 harrg,
háromgzorog

_

8or_

'

- tijrlés Je1zése
- el zetes fÍgye1neztet'es 6! Jeltel a sz -

vegtáro16 te1ít 'd6ee et6tt
e.3. Xeze181 vezetég
A kezel t vezetés nyvgtázza a bead6sokat ég lnÍormáci kat
nyíljt a tárol ttjltégérl és az F 2OOO-bcn leJ tsz6d folyanatokr l.
A keze1 í vezetís íráeformá;a balra d61t.
A távír6 á1ta1 fe1aJán'ott értétekJelent6siikben egyértelnlíek és 16nyegében a progra'noz tlzennek (l
6.feJ.) 6s a sz vegtárol ban és a tárcsáz táro16ban 1e5átsz d mrlveleteknek

(+ 7. fej.)

vennak hozz'arendelve.
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A,

kezeLííveaet'es ( angol ayelven) a k vetkez szavakat

tartaLnazza:

sorok ( szabad soTok a sztjvegtárol -

tIl{ES

ban)

DELETE

iires (iires tarol )
telített ( te1ített tárol )
t r 1ni ( esy tárol tarta1mat)

TTME

íd pont

EMPTY

,

ÍIILTJ

kelet

DATE

kiild.enl

SEID

ET
DX
ON

OFF

TEXT
AUTOMATlC NEW TINE
DIAGNOSE

tizem

saJát dÍagn a1s
ria
nincs h1ba az xzemi vezérl szfur.ít gépben
nincs hÍba a qyomtat sz6n{1$u5n5"o

OC

NO ERROR PR
ERROR

hl.ba

INTERRUPT

megszakítáe

IIÍFoRMATIoN LosT
REPTACE BATTERTES

1nfornráci6vesztés
ranozáera)
telepcsere

(

utalás ut prog-

Ezenkívu1 nég Je1ek 1s haszná1atosak, arnelyek jelentése a
kl vetkezíz,
végje1 betárolt eziivegrrél

J

edásokhoz

Je1ek keres

fo1yamatokhoz és be_

t( rK *

/l

*?

???

*\*

f6ldup1ex itzen
duplex iizem
be, bekapceolni
kí, reteszeln1
r vld sz .veg
sorautomata

Yálaszt

lrK

!

nem

MEr'ÍQRI

NO ERROR

, kiilct

*t

DE

táv1rat-sorazám

NO.

*

Utalás a beadáeÍ hÍbára
Üta1ás a sz vegtárol baa nen talált

sz vegre

A rnunka Je1i51éee az atlatbÍztosít6 e1Járással

(FKc),

(vAarriNs)

Elkent JeI az el1ená1lonás fe11gner6séhez

19

t--l

IL_:.!
a l Í]zemk'eczs'é,tet

4.1. Els

felvev6be toln1.

zembebe1yezés

típusírtávír gép e1g iizenbehelyezés'et
ceak az 11letékeg azervla szakembere v6gezbetÍ a
kijvetkez 1épésekfigye1enbevéte1éve1!

F1gye1em; Az

.

. A te1eptart6t az, F 2ooo t{pue ny1tott fed'elénél a pola*
ritás f1rye1embevéte16ve1 a hál'clzatt résaea a te1ep_

áttítáca

F

2O0o

Á nu:aka gorrendle:

1. A távgépír és 1yukszalagegység ijsszeáuítása
. Lz E 2ooo t1pus távgépírt szetYlz_át]'ásua bozni

Utalások a netezési helyekIp
Az

F

2o0o

tátnat6

t1pus távír gép }íil nbijz netszés1 helyekke1

e]_.

1. As 01 csat1akoz egység, egyszerea áran - magas szÍnt
fávír6fesziiltség:
6o V ... 12o V
távír
áram:
25 nA ... 6o ná
.
A távír -csatlakoz6 érintkez 1 :
Tev cgatorna = )(w2) és 4(c) ér1ntkez k
Adás-csatoÍn& e .|(a) és 2(b) éri.ntkez k
\t1 h{d a 2(b) és 3(Y2) érlntkez iigszek tésérea
kétbuzalos ilzennéI
2. As 02 csat1akoz6 eg3rs6g, kett s ára _ nagas gg1nt

fávír6feszi11tcég: w1 híd = t 8o

zo16 csatlakoz6

Y

lv2híd*!6ov
W.bíd=t48v
.,
Y4híal =t3oY

w.rrío=t2ov

A lyuksza1agkészii1éket a ne116ke1t tart val és az M' 6
csavarokka1 rtigzíten1 ( + furatok)
Szalagkábelt csat1akoztatn1 ( _1 dugaszo1 csatlakoz )
Hároneres vezet6ket ttugaszoln:i (-) e1oszt6)
2.L sz6ttít6st b1ztosít kat kÍoldan1
l' sz6ttít6s1 b1ztosít t beloldalon a nyontat nál a re_
céaettfeJícgavar kÍengedés6ve1 ny1tn1 _ a 1emezrész
1efelé caírszJ.k - a recézettfeJri csevart negbírzni
A ].yukszalagegység papÍrtapÍnt karáná1 a szá1lításÍ
bÍztosít t eltávo11tan1
2

Te1ep behelyezése

. A te1ept'art t,
talá1Juk

n1ben

2 te1ep találhat

a tartozékoknál

.)
TavirÓar8lnz
5 nÁ ... 3o nt
A távír _csatlakoz 6rintkez 1:
Vev csatorTra = 3(b1) és 4(a1) ér1ntkez k
Adás-csatorn9= 1(a2) és 2(b2) érÍntkez1k
FÍgye1en: A s6p háts oldalán kapocscsavarral.bek t tt
véd' vezeték ceatlekoz6, ha a hál zati cgetlakoz a
nJncg véa ttitaetée, í11. a távír6resziÍltség
6o V, és a k zéppont nÍncs f lde1ve.

Y

L.2

- I6v{r6oaoír betíiz|ese

KlnyitJuk az E 2OOO fede16t.
Á tekercstart6 tustét bal161 a távgéplr papír nragjába tolJuk. A paprr kezdete
bátrafelé haJ11k.
Lz tgy elíuészített papírtekercset fentr L fi.lgg iegesen beft1zzilk a papírfelvev8be. A tilske ittkiiz Je ba1oldalon találhat .
fiiskét reteazelJilk.
(vARríNs)

A papír1azít t et rebillentJiik.
Á papírt az optíkus csatla]roz6 alatt átvezetJiik
és az 1r henger ro gé
helyezzi.lk.

Á papírlazít vísszahelyezése utáJx a papírt a kézL
kerékke1 a pap{rtováttít
szétéigvezetJiik.
Sziikség esetén a papírt
eg;renesbe Lozzllk ée a papír1eszorÍt6n 1etépJtik.

A feetékezal_agkazetta
betéteIe után

(+ 4.3. feJ.) 1ezárJuk az F 20oo típuo feder6t 6s a távírogép zemkész.

Ila nétrány soremelést
végeztiint, a.kkor a papírt
a 1etép n61 letéphetjiik.
.........................i12t

a?2?,2aa??a222aa222

Ha a pap1rtekercs vége fe1é piros Je1zég tátbat6' akkor
a;án1atoe a papírtekercget forditott sorrenalbea kÍvennJ
és ri; papírtekercset befíízn1!

4.3. !áv1r.6géo_sza1ag kazetta
Klnyitjuk a ezalagkazett'at
az o1tla1t találhat rete_
szel6sekkel.
Akgsszuk a festékszalagot
az iireg ors orrára és tekerJiink raJta néhány fortlu].atot.

Lz íe;y el készített ors ket
tegyiik a szalagkaze'ctába,
az 6bra szerint.
Utána tegyiik rá a szalag_

kazetta teteJét.

behe1vezése

Az egy1k o1dalon teleírt fegtéksza1ag a befíízéanekrreg_
fele1 en megfordíthat !
A fest6kgza1ag-kazettát

mer legeeen a nYontat6-

kocsí f 1é toljut - a
festéksza]. a8 a t vezet
fe]"ett balad - és a rug szeÍmekkel r gzitJiik.

Á papírlenyorn tet t kj.reteszelJilk és a lyut_
szalagot el re kltolJuk.
A leqyon tet retesse]- ge 6g a tet zá;rás t
után bekapcsoljuk a lyukaszt t és er tyutasztásokat (pJ.. teljes lyukasztásokat) végzilnk az osztági stabí11zácL6 érdekében. Ázután a 1yuksza1ag
1yukaszt6 iizenkész.

a lyukszalagtekercs végénpÍros Jelzés 1átbat , a.kkor
cseréI;iik kl a lyukszalagot a kijvetkez alr eliitt, forttított sorrenclbea. l{1nden tekercs-cgeréué1iirítsilk kÍ a
ltuuadéktart6t.
Ha

A íestéksza1ag-kazetta kio1dágánát toraított sorrendben
Járrrnk e1t
4.

4. Lyuksza1agpaoíq

beB)lxgjrése

Felemelt 6rzéke1 karná1
a llrukszalagtekercset a
1yuksza1agegÍségtilskéJére tol-Juk.
A lyukszelag fentr l lefelé ba]-ad.
.

K1nyttott fedé1né1 a
szalagot a terel korong
alatt a lyukaszt6 papr.rvezet ;ébe f 'zzík.

I
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kapcso]'áe1 ggygÉg beÉ11ításai
A kapcsoláa1 eg;rség az F 2ooo fede1ének ayÍtása után hozz6férhet6.
A nyorntat nellett Jobbra ta1á1bat6.

(1) A JElszÁ!{oLo a felilolgozott
jeleket sz6nolJa ezrekben.
Pé1da: a Je1zés ao7635 _ t mutat,
azaz T635000 foldolgozott je1

(2) Ez a kapcsoJ$ hitve1y a mű.szerész részíreszintvizsgál csap

re

csat1akoztatására szo1gá1.

50

(3)

Eo

TÁvÍRÖsEBEssÉGkapcso1

Az átvíte]"Í feltételeknek megfele16en a J negactott sebesség k zii1

o

t

1ehet választa,lr1.

2

(4) 1eo1vas

zár kapcso16

Nyontat6 k1; lyukszalag 1yu-

ftN

kaszt be
A beérkez hír csak a lyuk_
szalagon 1egz tárolva.

l{yontat be, lyukszalag lyukaszt be
A be6rkez hír nyomtatva és 1yukszalagon tárolva.
A il-yukszalag 1yukaszt t kézileg k1 1ehet kapcso1n1.
Ezek a zárak csa} az átvite1Í i.izemben orííkod'nek.
Nyontat , 1trruksza1ag 1yukaszt6 és sz vegtárol
funkcí6kat ugyanugJr 1e}ret haszná1n1, nint a he1yi
i.izenné1 .

(5)

NYOMTAT EIIERGTA kapcsol

|
\

Áz írottak J6 olvashat6sága érdek6ben a nyontat
energ1át 3 fokozatba.rr 1ehet változtatn1.

25

(6)

soRtÁvol,sÁG kapcso1

3 sortávolság

2 soros
1,5 soros
1 soros
(

z)

E

k ziÍtt választhatulk.
= 8146 nn
= 6,35 nw
= 4123 nÜn

rÍH.a'cy.ísosHÍv .rrr' kapcso16

A Jelzés k1hagyáeosan ha11bat hívásnál.
A Jelz s hívásnal csak egyszer b.allb'at

.

T
27

Beadások a programoz6iizernben

Míután az F 2ooo ttpus távir gépet az árane11átásra és a
távír6rrár zetra kapcsotr"tuk, végezziik el a beadágokat a programoz6 ttzembea.

A progranozí zem bekapceoJ"ása csak ilzemn;ruga1n1 állapotban
lehetségee' e PRoGRÁMoz Í|z}íbíllenty 2 náeodpercÍg tart6
nyon6sáva1. Ezután a távír nen tárceázhat . Iíe beadág nen
tiirtén1k' nlrkor B programoz l;zem 2o násodperc eltelte után
autonat1kusan kíkapcsol.
Á prograuozí 1lzea, bekapcaolása után az T 2o0o egy kétjegJní
Í merte

t

e

zám beadására

vár. Ezen

Imer_
tet
gzárn
o5 ,

Réez_

o6

Dlagn zis

Áz F 2ooo típus saJát tesztet végez
és JelentÍ az eredményt.

o7

Sz veg

Az ArB,C'D'E'F ígrertet betiik a1att
eg3renként 8o Jel hosszírságír rijv1d
sz veg táro1hat6. A r v1d sziivegek
k1adásáná1 az 1ddpont, a tá'virat_
solszám és a ke1et beÍktatása lehet_

oB

SS0-iizem

A két felrínált par^ncs egr1k6nek
beadásával az SSC aclatb1ztosít6 er-

Sorautomata Az ír6s1 sz 1esség terÍÍ1et6n
(vARri{Ns) egJr Je1et 1ehet tennÍ, amely ut6n a ktjvetkezí sz6xazné1 auto' natíkusan rif son k vetkezlk.

rmérv

pro8ran

Az F 2ooo típust félduplex vagJr
1ex ilzemre lehet kapcsoJ.nl .

Félduplex
(VARIANS) duplex

isrner tet6 az'emok nJ.ndegyl-

kére egy réezprogramot kíná1, alro1 neghatározott ueáttítágokat végezhetiink' vagy informáct tat acthatunk, amelyeket a

távír6 nmegjegyez|l.

Isnertet

Részprogran

Ism6rv

íd pont

ra á1Lítáea az 8ktuá11s Íd 'pont beadásával ra és perc fe1tti:rtetésével.
Há]. zatÍ k1esée után az 1d 'pontot

o9

távtrat_

Ha az Ön

sorsz6E

Sorgzám-szánot te6uÍtása 8z nktuá11s ezán beadáeával ooooo-t l
99999'1e

Kelet

Az adatok nap, h nap, év 111. év,

E

h6nap, nap (V.o,&tíNS) gorrenden va1
beaciása álta1 a kelet-ad teáltítása.
ÍI6l6zatí k1eség eset n a keletet

o4 ,

(vARIÁxs)

(vARÍíNs)

A'd6's-zár

--

esetleLJq]rítan1 ke11!
A níszerész 67t . megad'ott k ae beadásával az F 2ooo típust adásra
árrítrratjutr vagx zárhatjuk.

(VARIANS)

alup_

F 2ooo típusri tálgéptr késztilékeezt a funkcí6t
vmf.nfvs)
nen t,artabnazza, akkor a programo z tlzem az
)
tgnertet sz6n beadása utáÍr kikapcso1.
(

6.1. Az íd pont áttítása

Pl

ter

tr

rd pont

beattása

négyJegyi.i, kiÍz

Ha beadási htba ford.ul

el , akkor azorrnal tsnéte1n1 lehet a
ást.
6.2. Sorszán_szánol á:_títása
bead

ELn.tr

A táviratsorszím beaclása;
iitj egyííelízetes nu11ákka1

29
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Ha bcadásÍ biba fordu1 cJ- , akkor a beadást azonna1 tgléte1_
ní 1chet.

6.7. R vld szijveg

beadása

Annak az 1@ertct bctiinck &
megállapítása, arrely a1att a
sz veg 'tárolása t rtén1k a
kcjvetkcz k beadásáva1

6.3. e tetet áltítása
A kelet beadása

az aktuá1Íe icl pont,
a r vÍd szciveg k1_

te1-

Míután az F 2ooo tí.pust az 'aranszolgá1tatásra kapcsoltuk'
az 111etéktelenek áttal vat adás zárva van.
E
l A'z otieey uilaszií beadása (az on
kcl nincs

L9-]

tq!

tr|Lí;*,:1.::"'""

"u"u""'

^

Adás engect6'J,yez'ese
vagy z'ar'asa a megfe1e16 r víd sz6va7

q. ÁtJáltás f 1auplex-/dupte{zeÍn ( VARIíNS\
Míután az F 2ooo típust az árenszolgáltatásra kapcso1tuk,
a fé1dup1ex iizenn d' van beáu1tva.
TOVr-(l SZO

lot

Ha beadásí híba
ni 1ehet.

6.6. Diaen zls

_tr

a beadást azonnal

Az id pont

megad'ása

A táv1rat-sorszám

megadása

1'efutása

nyomtat sz6nÍt g6p' a
tat és a 1yuksza1ag 1yukaszt (vARIÁNs) vizsgálva.

nyom_

E tse m
E bs m
E E
tP

Ha a bcadásnál h1ba ford'ul e1

;avítaní J.ehet,

mégpcd1g

, akkor az edd1g írottakat

az ecldig írt sz veg uJb611

bead'ásáva1

6.g. Rz sS0:i.izen bekalcso1ása (VAErí$s)
A rnegíe1c1 rc'vÍd

1smé te1-

A saját diagn zisprogram

E

A r v1d sz veg bármely bc1yén chhez a k vetkezí b11lentyríket keil megnyonnil

A ke1et megadása

6.

tr

sz

beadága

Az SSC adatbÍztosít6er;árásnál az gszes távlr(l je1 e1é
árrít anat a b'ozzttartoz regiszter utasítások, mégpedig
automatikus'n. A biztosít e1járása csak az adás1 iizemben
hat. Az sszes vezífl- je1k vetkeztetések elvesztÍk a jelen-

t ségtittct.

31
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6.9. Á soreutomata lcl nck mcpadása (vAnrínsl

h l sutlvegteIdolgozás hely1

iizemben

/

zavarmentes

helyL iizemben

t-I r-l
Ím tc1-

nl lehct
KérJilt, ilryclJen
k vetkcz kror

lol
I t,

fryugalni átrapotu6t a tívánt
hely1 ilzeun6d bekapcso]'ása.

tr

zavanmentes belyi tlzem nen
gzakgd neg bejiiv táv1ratok végett.

.4.

l.'t. ir'as a bí1lentvíízetert

.'|. Tijbbszijr s soremelés
Á papír emelése 1...1o sorral
7 .1

a

Ea az n F 2oo0 t{pusír távír gépe a
gorautomata 1ehet s6g6ve1 van ellátva,
akkor az írásÍ tartomá.y, anelyben a
Je1et tehetÍ, n g változatt61 f gg8
1ehet.

cé1szenl a je1et a 30. Je1 után tenn1,
nert kiil nben az lmérv a kíadásnál
csonkítva j elenhet rreg.

t
'#

trtr

.l papír emelése letépéshtez

(rregfe1e1' ínformác1 k
n1ncsenek tárolva 111.
kiildve)

?.1.2. Az utols gor láthat

saea

Sorenrelés kézI kívá1tása

A soreme1ég automati'kus kÍváltása
(vffiÍíNs)

i Ía vezérelt írást nyu_
i galonban

A LATHATÓsÁct srT.Lp}ltyíí isnnéte1t nyonása vagy a továttírás
a papír beftízéséteredményezi.
7

;t

.1.

j.

E

Forrnavezér1és és tabel 1á] áe

l' váuzt ;el nyorrtatása után a
tat kocsÍ a sor e1ejére fut.
Sz veg írása
Mer 1eges tabulácí 1ehets6ges.

nyom-

trtr

trE

trtr

tr tr
tr tr
tr H

.32
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Azon a helYea, ahol a nYomtat kocsi
ta1á1hat ' egy tabulátorstop-vÍzszintest tesztlnk. Soronként 16 stop lehets6ges.

Ánnál amrná1' eme1y nyomtat6pz1ci6barr varr, a formán be1ii1 egy tabulátorstop-fiigg legest tesziink' Laponként 16 stop lebetséges.
Azon a belYen, ahol a nyomtat kocsl
ta1á1hat6, tiirii1Jiik a tabulátorstop_

v1zszÍntest.

nyontat poa tabu1jiik
ti5r
ztcL érvényesiil ,

Anná1

a sorná1',

atro1 a

1átorstop- fiigg61egea t

.

A programrrzott tabulátorstopok e1índítása az írásnát
Ha a forma még nincs te1jes mértékben rnegírva, akkor a vá1aszt 3e1et
tinátt an kÍ lehet tenni. A formát
te1eír irásnál ez automatíkusaÍr

tijrténtk.

7.1.4. RijJ1d sz9veg ]-ehívása
A megfelel trrrentyíínyonásával
kíadásra kertil a táro1t sz vegek
egyÍke (A,B,c'D'E'F -) 6.7. fej ')

tr,BlA
1 -2^

sz ven tárolásg

1yuksza1égo4

7. 2.

1

.

Lrrukgza1ag l]rukagztása

A b1llentyíízettel írott vagy a sziivegtárol _
b 1 kÍolvasott sz veget lyukszalagon tárolJuk.
Ha

írás k zben hiba fordul e1.6, akkor azt

1ehet Javítarr1:

Nyonja a.rrnyíszor a

vlsszfuft,tíl

gr],Lpn

tY l a lyukaszt6n,
mig a hibás je1 a 1yukaszt fejbe jut.
A 2!-es kombínáeí va1
l;ru_kaseza át az sszes
vísszaá11{tott je1et.
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1méte15e meg e beadást
a 3avított ;ert 1 keztl_
ve.

El ny sebb viszont, ha a sz veget e7 az r a sziivegtárol le
írja és a kényelmes jevítási lehetíségekkel (-) z.3. feJ.)
javít5a, miel tt a sz veg a lJrukszalagra kerii1.
A lyukszalag
1etépése

.r nyítatat<
1etépésa 1yuk-

szalag tutási

Ír nyát és ezz,eL
I

a szijveg tezaeltét

nutatJ a.
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A lyukezalag letépéee (_+ 7.2.1. teJ.)

.2.2. Lyrrksza1ag olvasása

lyukszalagot a futási 1
figyelenbevéte1éve1a lyuk
szalagolvas ba helyezztik.
A jelz'vonásnál lev ' 1elet
olvassuk e1s ként.

E

tr

A negadott sz

bosszan nyonni: a lyukszalag tart s olvasása
vasása

Tart6s o]_vasásnál: a lyukszalago1vasás stopJa

automatlkus stop.

Í\erJuk' u$yerJen a
k vetkez kre:

Ha az F 2ooo-rel k zben olyarr mríveleteket v'egeztek, anre1yek regiszterváItás_
hoz vezettek, akkor a 1yuksza1ag írJ
startolása e1 tt a bi11entyíízette1 be

ke1l adni a regiszterváltás1 utasítást.

.2. 3. T,yuksza].agnáso]_ás

Lyukszalagot a lSrukszalagolvas ba helyezni (-+ 7.2.2. tei.)

ffi

trE

A 1yuksza1ag máso1atának a lyukaszt6sa az o1vas6 automat1kue rregá11áeá1g

alatt el,készít-

Sz veg írása (-) 7.1. feJ.) vagJr beolvasás a 1yukszalagr r ({ 7,2.2'ÍeJ.)

r v1den nyomní: a 1yukeza1ag je1edcéat1 o1-

A 1yuksza1agvezetés zavara vagJr a 1yuksza1ag szakadáea esetén

7

vegazfum

het a távirat.

Ha gz h1bát vesz észre ( sz6k z, kocs1 v1ssz&' goremelés
a
sz vegtárol ná. sz nak szánít), akkor azonngli
Jav:.táo lehetséges.

A ayontat kocsi n1nden nyonásnál eg;r
sz val rrisszaáuít6 k. lta átlépr
" "o"
kez<tet6t, etkor az Í 2ooo rlJra r1yontatJa
az eJ.íz gort. Ha elérte a Javításípozi.ci t, a&kor tiir J.Jiin.
A,

sz6 t rlése

MÍncten tovább1 nyonás egy utána

sz t tiiriil.

k vetkezd

Ú; ueaaás 1ehet3s6ge a ;avításl pozÍc1 a
Ha a nár rregírt sz vegen belíl
;avított,
akkor az oLvAsoBIilENTy hosszli nyornásával
a szciveget a beadág v6gétg olvasn1 lehet.

A sz veg beadásának ío1ytatása
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A beadott sz veg tárolása befeJezve

7.J.4. Sz vegkeresés a gzijJegtáIp]ébaÍl
Ha egy táro1t sz veget keres, akkor tét 1ehet ség tínár_
kozÍk:

A' sziovegszám keres6se

?.3.2. A Tartalon1eJryzék kÍuvontatása

f6-l

tr tr t, tr
Ha nem

A tfuo1t sziivegek

e1s

4o

iln:"r:;;":::;#H":Hil:"

akar tijrij1n1 ' akkor a kcivetkez trrrentyí

nyomása

ffitr

feJ') a t rlési
A tarta1omJegyzék kínyontatása (4 7'3'2'
Íetsz6Lít6s1g, atro1 háron lehet ség á11 rendelkezésre:
Sz vegsz m beadása,
k6t j egyíí

szkzkkele1vá1asztott sz vegszámok be-

Í bb sziiveg

tijrlése (marr.
2o

t

attása, kétjegy

r]-ésenként)

Lz'sszes sziiveg

tiir1ége

A tiirlés után az
111. jeLeatés arr

3

l,

beadása

nyontatása

A sz veg további fe1cio1gozása,
p1. sz vegolvasás

7.q.?. Táro1t gztjvecek tiir1ése

r1éee

veg
kezctetének

adni.

tr tr[:]

r .t
Cí.msz

t

A sz

szcivegszám

Ha a sz veget nen ta1á1Ja (p1.: beadási h1ba t rt6nt a sz vegszárnnál), akkor az rí1 szijvegszámot azonnal rl;ra be letret

és továtb1 munka a
sztivegtáro1 tan

Egy sziiveg

A

tr
tr
ls- tr

tartalonJe gyzéx kinyontatása k vetkezik'
hogy a sz vegtárol iires'

keres6se

A cínsz
beadása,

max. l2 je1

A szoveg sz vegszámÉirrak kinyomtatása, a}rol a címsz eL fordul, utána a címsz és az utána k vetkez to 3et u"_
nyomtatása.

a círosz6t, és így u. sz veget nerr talá1ja (p1. beadás1
hiba a címsz nál), akkor a sz6k z utéul bead'hatja a he1yes
Ha

címszlot.

A sztjveg tovabbi feld'olgozása, p1. sz
olvasás a címaz t'ol kezdve

ÁerJuK' ugyelJen a
k vetkezlkrez

T bbsz r e1ífordu1

veg_

cílr.sz'on!a]. az

e1s lesz megta1á1va. Ahhoz, bogy a
heIyes ctnsz t nregtalálja, 1srréte1;e
meg a kereséet a KEREs BILIENTÍí
t bbsz ri nyornásával.
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7.3.5. Szij-veeolvasás gz veetárol b 1
a sz $z veg keresése a ez vegszán alapján () 7'3'4'feJ')
veg ke'zdet6nek k1nyonntatásáíg.

[-l

E

hogszaÍt nyonnil

ként

A sz veg 5o |el/ s sebességgel nyorntatva'
A nyomtat kocsi ba1r6r jobbra 6s jobb161 balra mozog.
A sz veg Lffiét 25 Jel/s sebességgel nyon_
tatva. Itt a nyontat6 kocsí csak ba1r61

trt-ri-

Jobbra halacl.

E

rT-l

7. 3. 6._

A az veg olvasása leá1lítva, a'bo1 bekapcso1t gyorg o1vasásnár ( 5o Jel/s) el az r a nyontat puffert tirítjut.
Az egész sz veg o1vasáea után el lehet
végeznI a munkát a eziivegtárol6ban vagy
ki 1ehet kapcsolnÍ a szi5vegtárol t.

tr

Az olvAs Brr,rnl{ryií nyonásáva1 a
nyonrtatást tetsz6e szer1nt neg 1ehet
szakítarri.

rel

A szcivegtáro1 kikapcsolása a sokszorosítás r'regsza.kítására vagy a teljes

LE]

k1nyorntatáe vég6n.

7.3.7. Táro1t sz vee iavítása
Egy

.o.

sz t rtése

3avítarra sz6t a

(+ 7.3.5.Íe1.)

r:l

I

tatl"ey

l-

J

l'il]Í'Í]"::i;::"""

A táro1t sz veg gJrorsan nyomtatva' Á nyomtat feJ t lmelegedésénekelkeriíle e végett

L:1] lr :";:;::il*.1o

vagJr

íl1 bead'ás a ja-

Egy vagy tijbb sz javítása

A sz veget,

a}ro1

szám a1apJán ke11

a javítás1 helyek ta1á1nat6k, a sz vegkeresní (J 7.3.4. fej.).

tási he1yeket.

Szavak beilleszt6se
a travítást helyen

o1...ee

kezLk

t

szerint kell keresní

A sz'o tijrtjlve

llXll
l-l

l{áso1atszán
lbead'ása,

A sz veg kezdetének kínyontatása kiivetl-l

c1msz6

Megfe1e1á nyomáosaI e1érJtik

l L sz yegsz'arllbeadása,
l

tr
lgl

l-o-l

tárolt lz-ijvee goksz rosítása

ffi
E

25

r viden nyomní: szijveg nyontatása szavan-

trLI-

ffi

a sz veg nyomtatva
Jel/s sebess6ggeL

A tárolt sz veg nyomtatása tteredet1n és a klvánt péraényszámban t rt6dk.

perc után automatj-kus.Ít

|
I
|

.o'

javÍtás beÍejezve

vagJr

,1j teaaás a 3avítást helyen.

a Javí-
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K zbesz r'&s a sziiveg kezdet6n
Ezl az elJárást t Jeg a jelszí és a sz6k z ut lagos k zbevegekné1'
sziuÍ'grsbta ( + B.3.2. feJ.) haezná1Juk, táro1t sz
A ez veget a az vegazánr alapJán kel1 keresnÍ

(-)?.3.4.rej.)

K zbeszíi^rilst eJ-végezni
Ha n1ncs rnás e1végzend 'nrrnka,

A tárcs6z6s1 taro16ban ! teIex-sz.egtot 1ehet táro1n1 az
1...9_1s terJed r vid tárcs6z6si számok kcjztÍ1. Minclen
telex-számot el 1ehet 1átn1
rtjvÍd tárc sázásí szán alatt

a sz veg-

j.8. Egy sz veg rende-zése
1Ázze:r a funkcÍ va1 a sz vegben a sorvég naxinális je1t 1tésse1 rendez dik' & nem k1vánatos sz6e1vá1asztások elke-

es

riiléséve]-.
Igy tehát rigy 1s 1ehet írn1 egy sz veget, hogy nem, ilgYelrink a helyes sz6e1vá1aszt'asokra a gor v6gén' Az UJ SoR
által szétsza.k1tott szavakat a rend'ez'es1 funkcÍ imét
rretyreártítJa 6s optinálisarr rendezÍ a sorban'
ti3 Ueteza6sek akkor maradnak meg a
rendezés1 funkcÍ nál, ha a sor e1e-

iét t az'enítva legalább egy sz kozzei- kés tt kezdJitk e]. az írást.

ili

ltt

i
I

ll

16tr"noza"a

cériáÉl

beadása

egy

r v1d

kornmentár berrása

A te1ex-szárn

A rciyld konmentár beadása

beadása
Te1

ex-S zárnok

további beadása
Egymásután

írása

vagy

kijvetkez kapcso1ás1 fokozatri telex-számok be-

(vARI.{Ns)

!e1ex-szám

A sz veget a sz vegszám a1apján kel1 keresni
(+ 7.3.4. feJ.)
A sz veg lntern rendez'dik.
A rendezés befejezése után az
F 2ooo készenlétben áu a sz vegtáro16ban e1végzend továbbí rrunká&ra.

v1d kommentárral. Mlnden
táro1n1.

'"*. :z Je1et 1ehet

Te1ex-számok tovább1
beadáea
vagy

7.

a

r

A te1ex-szán

táro1 barr, akkor ki 1ebet kapcso1ni.

KérJilk' ti6ye1Jen
k vetkez6kre:

eg5r

Te1ex-szám

beailása stb'
If. kapcso-

beadása

I. kapcsoJ.

Kérjiik, Íigyeljen
kcivetkez kre:

1ásí
Íokozat

&SJ-

a

A kapcsolás1 fokozatír te1ex_szárnok
beadása a1att nem szabad' használni:
uJ SOR, i(ocsI vlsszA, soREtmLES.
Rcjvid kommentár beadása leheteéges.
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a.aTel-ex-sz6m/ rovLo tarcsazast gzám keresése a

ffi
I{a nen

trl,

akar

egtrr

riivid

tár alapJán

tr

Tartalonj egyz6k te15 es
egász6ben k1nyontatva

t'arcs'az6a7 szimot

tijrijlnl , akkor

ég továbut nunka
a t'arcsazás1 táro-

t6tan

víd l'arcsilzíLst

ezánok_t3irlése

A rijvíd tárcsázásÍ

szám tijr16se

szám beadása,

Tijbb rijvitl tárceát6,s1 gzfu t r].éae

A sz kaiz kkel e1vílesgtott rijvid
t6rcaázág1 sz6'rok

( nax.

nl.nal

esJrjegyi

a

9)

beadáse, egJrtregní

A t rlés beteJezéae "t6n@6k
gára keríi]. sor.

?.4.4. Telex-gz&ok keregége a
telex_czáB keresése a

Etrt,

I -l

tr[]L;:Til:-.
.o*,ra

A riiv1d tárcsázást száll , a telex-szám és a riivÍd konnentár
kinyontatása k vetkezlk. Ea egy r v1d' kornmentár t bbeztjr
varr tároIva, e}kor az sszea negfe1e1d djvíd t'axcsilzásí
ez6n kÍnyontatása k vetkezÍk.
B'a

A tartaIornJegyzt>k kÍnyontatása (+ 7.4.2. feJ.) a tijrlés1
Íe1sz61i.tásig, a}rol 2 lebetíség k{nálkoz1kl
R

ln

az l' 2ooo egr beattásÍ h1bát észle1 G|3.3.te1.), ekkor
a sz k z után azo.nal be 1ehet adnÍ a heIyes rijvíd konnen-

vagy

7.4.j. R vÍd tárcsázásÍ

E

lT|

rijvíd konmen-

tr
tr
klnyontatá-

t-fupsázé"gi táro16ben

negfelel rtjvÍd tálcsfiz:aeL

sz:amokhoz

A telJes tartalonJeg;rzék

tr;:;:ff:l:::"'"""

tárt.

Io l
lrr l
l_lr!{q.

A' t6rcs6z6sí táro].6
kÍkapcsolása

j! rijviArkgmng{pár k1egészltése
A te1ex-szán r1egészítésea r vid konnentárral
7. +.

Arvld
tarcsaz&s1
szám beedása, egrJ

tr

A r vId tárcsáz6sI szan és a
telex_szám kÍ_
nyomtatása

egyu

A rtjvid konmentár
beactása

A már táro1t r vid konmentár kíegészítése

ffitr

A rtjvid tárcsazasa szam
bead'ása, egyj eeyíí

A r vid korrmentár
icr-

, ,..
,
teseneE

ege szr.

beadása

.

A r vÍd tárcsáz6s1 sz m, a
telex-ezán és a

r

vict konmentár

k1nyorntatása
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tr

A távirat kezdete et tt teJsort 1ehet hagyn1,
arrri az id pontot, a távÍrat-sorszámot és a
keletet tartalmazhatje (VARlfuS) .

k zponton keresztí1 (vARrÁNs)
kap
Távírás.eépi kapcso1ásír

s.1. Távirat k|ildése
B . 1 . 1 . Ó s s zek t t e t és 1 é t1ehs

?-at 9!é_-(_v4!1íi-!,s_ )

TeÍex* s z6m t'erlc a'azé,.s

a blllentfzettel

ltoVaLl t.',TCSAZAS A lAr'o] t te1ex.-számmal

A felhasznált 1e1z6snek nregfe1e1 en e tárcsázási tetsz'oIítáe vagy GA kÍnyomtatással, vBtY optt}crrsan ( 4 ].1.fej.)
Jelenik

rneg.

Az átvite1i
fej ezet)

@mE

fo-l

agy a }rivást azonnal megkezn1 & RCjvÍD TARCS"AZAST
LTENTYUVEL

(vÁRÍí]\rs)

.2, Távírqt kii}i.9ee-El11entyíízet-te1
TávÍratot dírekt, az irás a1att is 1ehet kiildeni
( + 7.1. fej.)
A...!' r' vid. sz vegek
k'1dése 1ehetséges :

A ktjzbens táro1 automat1kus r{tése után
a bi1lentyíízetetnekilnk kel1 szabaaldá tenn1
A bi11enty zeten val beactás fo1ytathat6.

Az sszek ttetés 1étreJijttekor az'ismertet k vagy automati-kusaÍr jelenBek meg, vagy kézÍ1eg kell ket kivá1tani (vARlANs)

E

véte1e

Ep1.!la

A bi11entyrízetnek egy puffertáro16ja van
( kapacítás: tj4 je1), ame1y a bi11entyíízeten
tortén beadás sebességí cs csait puffero1Ja.
Telités eset6n továbbÍ beadás z'arva ( + 3.1.'
3.2. f eJ.) .

ríncsízísr(vAnrÁNS)

tr

Az ignertet8k kicserélése után befeJezztlk az
cjsszek ttetést.

1

Ea az sszelc ttetés n
j n 1étre, akkor haszná1hat;uk az IseÉlr -

l távír partner
ismertet jének

lefutása ( - kcjvetkez

Az F 2o00 isrnét nyugalmi á11apotba kertil.
8.

A te1ex-szám bead'ása

iizent

A mi ismerte,u. a tavarotonk
partnernek
kiildve

e. Táv1rat-kiilÍLése ul&szqbgo1vag6l1
A 1yukszalagon táro1t táv1ratot a l;ruksza1ago1vas r 1
kiildeni (- 7.2.fej.).
s.

1

.

.

1ehet

a
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8.1.n. Kii1 n1egeg funkct k a távírat kit1dég6né]'
továbttárc sáza.s az sszekiJ tte tés t elépítésénét
( v.mrriivs )
Az egtrr:násután k vetkez6 kapcsolási fokozat telex-számok
tátc s6z6sa bí1IentyíÍzetenkeres zt#t vaL6 beadás gal
Á felhasznál.t ielzésnek negfe1e].6en
tárcsázásí tetsz6t1tíls k vetkez1k vagy

A lyukszalag kezdete et tt,111' vége után, valanÍnt
olvas stop kiizePette az A...F riivld sztivegek
ki.tldhet6k:

H,'.,1

B

8.1.4.TávÍrat@
A sz vegtfuol6barr e1 t6szített táv1ratot a sz vegtárol
b61 dtrekt ]'ehet kiildenÍ.
A kii].dend távirat sz vegszánának beadása, kétJegyíí

tr
E

Itrl

Itrl
r-

-l

tr

(á 3.1.fej.).
fo ,"'"*-"zám

sz veg kiildése a sz veg végétg

A sziJvegtárol
a

I

R

vezet

A szi5vegtárot b t val

sztivegkiild s kezdete
eldtt, 11-1 . vége után 4...F r vld sz vegeket lehet kiildeni;

tr,,.,1 c

a.n

tetex-szám beadása, 2. kapcsoláeÍ fokozat
A kapcsolági fokozatok számának rregfelel en
1gréte1ní kelI a keze16s1 menetet.

vid tárcsilzás t6ro1t telex-szÉnokkal ( +7.4.1. feJ.).
A rijvíd t6tcs6z'ast a kezeléeÍ menetnek megfelelíen ke11 e1végeznÍ.

1]t6t'arca'azás

Nyonás a sztiveg ktildésének ne gs zakít'aa'abo z

kapcso1ás1 fokozat

Az tisszek ttetés létreJiJtte után ktlld'ení lebet
táv1ratoket ( -' 8.1.1.feJ.).

Nyomás nregsza.kít5a a

sz veg Hirdését

I.

l.o,

automat1kusaÍr kikapcsoJ..

Távír partnere e11enír6sa meggzatít5a a sz vegkrildéet. A sz vegtáro16 k1kapcsol, cle a tárolt sz veg hamisítása nem k vetkez1k be.

beadása,

rárcsázást relsz títás kíJelz6ae
a 2. kapceolási fokozatra vonetkoz

hoggzan nyomnl,

Kérjilk' iigyeljen
k vetkezdkre:

E]

a GA kÍnyomtatásáva].r v&gy opt1kusarr

_

E
E

írási heJ.y zetbíI (vARIAlis)
A távír partner felsz6títása
KapcsolJa az F 2ooo típust tárcs6z6sí áuapotbe.
fl tele*-szám

beadása

TárriratÍ rnuntát folytatni_ az átad,6s1

Ílzemben
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A 1yuksza1ag-lyukaszt távir nyítása
A betííregiszter 3-as k dkonbinác:' ;ánat
4-szeres kii1dése (cCcC) bekapcso1ja a távír partner lyukszalag-Iyukaszt J át. Ezután
a távír partner az átvitel a1att nem tudja
kikapcsolni a lyukszalag-lyukaszt t.
A betííregiszter 6-os t6dkorrbinácr ; ánat
4-szeres kiild'ése (}'FFI') k1kapcso1ja a távírápartner lyukszalag-lyukaszt ját. A lyukszalag-lyukaszt 1srnét szabad a kézi be/ki-

49

Az tjsszek ttet6s

autonatikus bontása
A lyukszalagolvas r l ( + 8.1.3. fej.) 6s
a szovegtárot t r ( á a.1.4. Íei.) val tulaésn61 a bontás automatÍkusan ttjrténik, ha
negnyomja az AUTo}IATIKIJs BoNTís pr xÉszÍnvr
bi11entyíít.

A szcjveg végénaz j.srrertet k vá1tása kcjvetkezik és az cjsszekcjttet6s automat1kusan meg-

saakad
vagy

kapcso1ásra.

A szcivegtárol

távírányitása
A betííregisztel. 20 és 24-es k dkornbinácí ;ának vá1togetott kii1dése (TXT{) bekapcso1ja a távír par'tner sz vegtáro16i6t, nzut'an
a távír pattner az átvitel a1att nem tudja
kikapcsolnl a szclvegtárol t.
A betííreg1 szter' 2o és 25-ijs k dkornbináci ; nat váttogatott kij1dése (TYTY) kikapcso11a a távír partner sz vegtáro1 'oiát. ir szaismét szabad a kézi be,/kikapcso1ás:;:.u"".u

Távirat kiildésénélCI véte1e

hl

;er ki.ild se ut6n a távír partnert l
CI-t kapunk, akkor az azt jelenti, hogy a partner
zavarrnentes helyi iizemben dolgozik, vegy, hogy a
távír gép 1ehív i-izemre van el késrítve.

Ha a CSENGo

Ez'ert a kommunikáci nern lehetséges.

a sz veg v6gén F rcjvid sz veg kti1dése, az
ísmertet k váltása és az cjsszek ttetés auto-

matÍkusan bontva (vARIrfus).

tik, Íigyelj en a
kcjvetkezákre:
Kér j

A lyukszalag-lyukaszt zavara vagy
e1lenírás esetén rregszatítáSoS CS ngetés ha11hat . Ha 3o másodpercen
te1ííl a bi1lentyíívelnem tcjrli az
automatikus bontást, akkor az sszekijttetés automat1kusan szétbont.

8.2. A távira1 véte1e
távír partner Ónt tátcsázza, akkor ez az F 2ooo
típuson jelzést vátt Iti (
-) 3. 1 , , 3.2. f ej. ) .
Ha az on F 2oo0 típusán a megszakításos
jeI be van ál1ítva (-) 5.fej.), akkor ezthív6_
a
je1zést biI1entyínyornással tcjrcj1nÍ 1ehet.
A vett távirat nregszakítja a helyi iizemi
munkát.
Ha egy

Á bejciví távirat tárolása a v te1i puffertárol
ban
Ha zavarmentes helyi .Lizemben dolgozlk,
akkor a bejtjv
távirat a vételi puffertáro1 ban reriil táro1ásra
és a
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zavaÍrnentes hel-yi iizen k1kapcso1áea utáJx eutornatíkus k1nyomtatás k vetkezÍk írányfelí@erésel. Ha az F 2ooo típus
}ni1 nlegességeket Jelezne (p1.: papírszakadás), a^kkor megta"ort hír kíadása az ízeakéazs'egneryreártításászakaa
'
'iizemben v'egzett
1s (p1.: papírcsere). A zavarmentes he1yÍ
munka k zben a véte1i puffertáror terítése256 ezabad
_)3.1.'
;e1t 1 opt1kusarr és akusztikusaÍr nutatkozik (
nem fe_
terít6s6ie
3.2. tetr.). Ha a he1yi munkát a táro1
jez1 be, atkor a vett táv1rat kinyontatása automatikusaJr

kikapcsol.

gszes ].eírt funkc16 biztosít;a a zav&rmentes he1yÍ
Íizenbea a táviratok vesztesép'entes vétel t'

Lz

A vett távírat tárolása a sz llegt6ro16ban

A v6teu iizenn dbarr míntlenkor bekapceolhet a sz vegtárol .
A vett távirat tárolása Írányfe11mrerésse1

8r2.2.
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B.z. q. taíÍratoklehívfugg

I'ebíváe J.;ruks za1ago1vas6r61
.e' táwlr partner F 2ooo típusáa szitks6ges

F-r

éatr

A lyu.ksza1ag bef zése a
l;rukszalagolvas ba

távír partnerével Íenná11 az ijsszektittetés
( +4.1.1. fej.)r

Ha

A betíregÍsztel 11 és 12-ee k6dkonb1nác1 _
Jána.k váltogatott kill ése (I(LKI) bekapcso1_
ja a távír partner l;rukszalagolvas ;Át.
n megkapJa a l;rukszalagon tárolt táv1ratot.
Lehívás sziÍvegtárol b l
A távir partner F 2ooo típusán szttkségee e1 k6ezii1etek

Távlrat tárolása Je1sz a1att,
1o alfenunerítus trerb l á11
és egy sz'ok zzeL van zárva
( + 7.3.7.feJ.)
ánr1

El]-gníré,.s

Távír partnere J-yuksza1ago1vas6r61, sz vegtáro16b 1

vagy
híreítmegszekíthatja, m1'k zben

a bÍ11entyr1 zetrí1 kiildi'tt
az sszek ttet6s bontás& nem k vetkez1k be' Ehhez az a]-fanumer1kus bÍltentyííkegy1két ke11 negrryonn1' Az ellenírást
elkent Jel nutatJa.

el kégziiletek

6s

t6-1

l."l

Ha távír partnerével fennáIl az cisszek ttetés
( -+ 4.1.1.fej.):
A betr1regiszter 11 ée 2o_as k6dkonbíná_
cr ;ánat vá1togatott kitldése (KTKT).

A megállapodott jelsz kiildése, arrely 1o
alfanumer1kus Je1b 1 árt 6s sz6k zt6t.

n rregkapJa a sz vegtárol ban táro].t táv_
1ratot. Ha egy Je1sz6 a1att tijbb távírat
van tárotv&, nk}61 azok egyn|,sután lesznek ki.ilclve.
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8.3.

A.z ÁtadágÍ tlzem íepyzdktinwezése

r-1

A bÍLLenty nyoriása utÉmaa adást ég a vételt
a szi5vegtáro16ban 1rányf,el1emerésse1 tároln1
( Segyzdtitnyveznl) lebet.

tr
rl

ol

lEl

Imételt nyomás befeJez1 a tárolást (jegyz -

&ilnyvezést).

plexer).

8.4. GTx- tizen (vARIíss)
Grx_fujrko1 be van kapcsolva, nÍ_
k zben az 'gszeg vez rL{7eL és Je1k vetkeztetée elvegzir vezért ;e_
1ent eég t.
A'

trLL

a.6. r'KG aalatbrzto ít euárág LTÁ&Ií!S)
8.6.1. Á funkcí 1eírá8a
Az F 2o0O típusri távír gép ery specÍáIÍg tíáltozatban euát}'at6 az FKG adatb1 ztosítíelJfuással. Áz I'KG al.apJán az 6tadásÍ ton felner{'i]. h1baráta kb. 1oooo tényez vel cs kkeu.
Ezáltal nesszemen6en híbanentes Ínformád6átaaás vá].ík lehe_
t!vé. l' biztonsfuoe átadás etíre1t6te1e, hogy az ad,ág1 ég e
véteu olda]. Íe eJ. 1egyen látva az adatbíztosít6 berendezé_
sekkel (F 2ooo az FKG-vel' F 11oo az FKG 1oo1-g3re1, nultÍ_

Ieméte1t nyonáe befeJez1 a G!X-Íunk_

ct t.

8.5. 1l1 teeztJelek killdése (Egyszer vá].t6
cé1okra)

3e1adi6

szen/iz-

Az átvttel1 ilzenr írásÍ ál]"apotábarr 'l:1 tesztJelek killtlhe_
t6k a torz{tás nérésecérJát r.

H LLE !-

A tesztJeJ.ek k1kiÍl_
dése

Az alfanr.uer1kus btl1entyízet egÉk b1J.lentyíjének
ayonása k vetkeztében uegáll a ki[dés.

A biztosított átad'ásná! az Ínfo::rrácÍ kii]'dése blokkonként,
egyenkéat 72 i].1. 36 t'e:vírfiellel tijrtén1É.A b1okk_k6pz dés
autometikus. Az 1nfomácÍ6e blokkokhoz 3 bIztoe7t6 Je1 Járul.
Iílbamentes átadásnál a vev old'al1 távír6gépaz FKG-val b1ba1 a kiivetkez

mentesnek lyugtilzza a blokkot. Az adás1 o].dalr
b1okk átad6ga k vetkezÍk.

IIa egy b1okk híbágként varr nryugtázva' BkLor az ínfomácÍ s
blokk megimétl &lk. Ez az 1métlésa két ad'atb1ztog1t6 be_
rendez6s tárol Í kijzijtt 1átsz alt le. Csak b1bat18n átaaás
eset6n keritl ez lnlor:t'iacr6 ebb6r a táro1 b61 nyootatásra.

Ha egy rneghatározott íd a1att az ad6eÍ gép nen kíild nyugtat' al*or rátérdezés k vetkez1k a vev nél. 3 b1okk1m6ttés
111. rákérdezés után automatikusan megezakad a bÍztogltott
átaaás.
g._6.2. .a,z

átaaena tn_toruráci e!6t<észítése

Az átadarrd sziiveget et ketl készíten1 a sz vegtároJ.6ban,
i11. a lyukszalagon. A bÍztogított1nÍormácr6átaaás tiányát61
ftÍgg en a ktjvetkezd rnenetet ke1l betar'tnní .
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Egy sz veg etítéazltéseblztosított átadáshoz az sszek ttet6s 16trehozata]-a trányáta
ez Úa son kiváltása a bÍztonságosen átadott sz veg bontására szoJ'gíJ- a nyomta_

tott

képben.

A bet reg1szter 19-es k dkonbÍnácr63ánat
4-szeres beattága (ssss) mÍnt a bíztogított
átadás bekapcso1ásí krÍtér1uma.

Egy sz veg

Az átad.arrdí az veg beattása
A betííregÍszter6-os k dkomb1náci63ánat
4-gzeres beailása (FI'FF) nínt a b1ztosított
átadás k1kapcso1áe1 krÍt riuna.
el: yéazl-tése b1ztosított atedáshoz 1ehívásí uzenre
Ha egy sz veget a sziivegtárol b l le akaÍunk hívd, akkor ezt egy 1o alfarrunrerÍtue jelb 1 'att6 és eg szík' zzei- Iezárt
je].sz val kell elkezdeni ( 17.3.7.,

8.2.3, fej.).
l.z ísa soR kivá1táaa a blztonságoean átadott sz veg bontására szo1gál a nyomtatott képben.
A betlÍregiszter 7-es k dkombÍnáci Jána.k
4_szeres beatiása (GGGG) nint a biztosított
átadás bekapcsolásÍ kritériuna.
Az átadarrd sz veg beadása
A bet{íreg1szter 6-os k dkomb1náct63ánatc
4-szeres beactása (FFFF) m1nt a bÍztosított
átadás kÍkapceo1ási krit rÍuma.

8.6. 1. Blgtogított atgtág

Összekiittet6s 16trehozatala a távír6partner}rez a B.1.'t.
feJezetnek negfelel en.
A'z elíkészítettsz vegek kii1dése, t11. ].ehívása a 8.'t.3.l
8.1.4., 111. 8.2.3. feJezetnek negfelel ea.
A bÍztosítottátadás kapcsolása az SSSS, 11l. GGGG bekapcso1ás1 krit6r1umok gzerínt. Ezt a kapcsolást a kiil n1eges Je1

kínyontatásán 1ettet f elígrrernJ..

D

az

act6o1cta1on és

a vev -oldalon

A bÍztosított átadás alatt a v6te1L oldalon a b1lJ_entyrízet
reteszelve van.
A nem b1ztosított átaaásí iizembe val v1sszalcapcsolás az
FFFF k1kapcso1ásl kr1tériumma1 tijrténik.
3 blokkÍsn tlés, 111. rákérdezés ( + a.0.1. Íej.) níatti
ia er tti vioszakapcso1ásnál az adás1 oldalon- duda,barrg és

ktil nleges Jel ha11bat i11. tátrrat6.
'
A nem bÍztosított átadási iizembe tijrtén vÍssze.kapcso1ásná].
az ismertet6 autonatlkusaÍr jut az aa6 távír6lg69hez
(vAr ,{Ns).
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rávírás tennátl

sszekottetésné1 1venraws)

9.1. Táv1rat kiildése

6l
L:.J

Tennáll az sszek ttetés a távír pa'rtnerhez.
A távÍrat irhat a billenty{Ízettel
( +4.1.2. fej.), kiildhet a lyukszalagolvas r r ( + B.1.3.fej.) vagy a sz vegtárot u r

(+ 4.1.4. rej.).

A 1yukszalag_1yukaszt és a sziivegtárol
táv1rányítása szintén lehetséges ( + 8.1.5.

íeJ.).

Az T 200o típuo iddvezérelt, az uto1s ként
kiild tt je1 után iizeroL nyugalomba kaposol,
vegy
a vEGBILT,EttrYíí nyonásával bontJa

kcjttet6st

(

az ssze-

Vanriirqs ) .

9.2. Távtrat véte1e
A" 8.2.1 ., 8.2.2. 6s B,2"3. f ejezetekben 1eírt funkc1 k szint n alkalmazhat k a fenná11 sszek ttetésné1t rtén6 távírásnár.
A 8.3. és B.6. íejezetekben leírt Íunkc1 kat szint6n a1ka1mazl! 1ehet az ,n F 20o0 típusa berendezéseinek megfele1den.

Áz F 2ooo

tlsztítása

A port, kiilcjncisen a papírvezetípáryátarr és a nyomtat ban
tev papírport, valemÍnt a papírvezet! píly6ton, a l;rukaszt n ég a 1Jrukszalagolvas n ta1áthat6 port a kellékekhez
tartoz ecsettel, i11. porronggya1 ke11 e1távo1ítani.
A' g6pbáz g7gnnyez6d6se1t nedves ruháva1 ( szapparro s vtz,
keresked'elmÍ forgalombarr 1ev6 tjblítijszer) ke11 eltávo1ítanÍ.

Ügyeljen arra, hogy m6s t|sztít szert ( pl. old szerek,
srirol szerek) nem szabad használni.
Ha a nyomtat feJ szennyezett ( 1áthat , egy1k nyomtat6 tíí
nem nyomtat), ekkor áttítsa a nyomtat energiát matrimumr&'
( + 5.fej.) níg a. szennyezdaés ertíínrt.

A lyukaszt fe3ben megszorult Iyuksza1agot a tartozékok
k z tt találhat tisztít lemezzel távolitjuk el.
Nyitott papírszorít leaétnéta t vezetés és a metszés1
1emez kozott is tisztítarr1 kel1.
Ugyeljen ana, hogy a tísztítási mrrnkák során a 1yukaszt
ná1, a továluit kerék fogaÍ ne sérii1;enek
meg.

_
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Egrszer zavarok negJrszilntetése
. Bíztogíjl_teleeek cssré.le
A táro1 k bÍztosítására szo1gá16 te1epek cseré;e b6J.6zatt
1

1 . 1

k1es6g esetén ekkor sziikséges, ha ennek negfe1e16 kÍnyomtatág tijrt6n1k ( + 3.3.fe1.).
Ha

a telepcsere

tiiÍ'ténik' akkor
1ép fe1 infornáci veszteség, ha a há1 -

ilzem1 nyugalm1 állapotbarr

a táro16kban nem
zati dugaszo16t nen hírztuk k1.
Az F 2o0o típus nyÍtott íedelénélba1ra kJ-h zz;. a te1eptart t a te1epfe1vev t t. Á po1arítás figyelembevételével
kÍcseréljiik a te1epeket és ismét beto1juk a teleptart t.
1t.2. lárrpacsere a nyomtat tér vÍlágításáná1
Az F 2ooo típus ny1tott fede1éné1 k nnyen k1cseré1het a
t nkrerrent 1árnpa ecy iu lámpára.
1 1 .3. B1ztogítékcsels
e, há1 zatí r6sz fel.s({ részénta1álhat xét nílízati b1ztosítét el-l-en{rzését, i11. cser616t csak kÍh zott hál zati
tlugaszol esetében szabad elvégeznj..
Ignételten t nkrement blztosítékok o1yan b1bára mutatnak,
emelyek csak a szetv1z áttat ;avíttrat t.
4. Üt prof:rlunozás
H' ' zatI kiesés után a kezel j- vezetésen kereszt l uta1ás
t rténÍka ke].et és az id pont ;avítására.
H|aÍízati k1esés és elhasznált vagy lniímyzíte1epek esetén
az F 2o0o típus táro16i.barr tet;es ínfoÍmácí6veszteség1ép
fe1. Ut progranozás sziJks ges ( -) 6.fej.).
11 .

Tartoz

k

gz F 2ooo típus}roz nel1éke1ve van egy tartoz k_tatak'
8me1y standardizá1t tartozékot, va1a,n1nt a ezállított
tí''v!l6 g6pvá1 to zatnak me gí e1e1 tarto zékokat tartalmaz.
Iue11ék1etk6nt e tartoz'ekok megrende1ésí adatainak a
_L1StaJe.
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