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~2-rad!on k~rj ~ustoiminta

Yhtymien, VR:n ja VK:n viestikorjaamoissa sallitaan VR2-radioille
suorittaa sen jälkeen kun valmistajan radioille antama takuuvuosi
päättyy seuraavat korjaukset sekä huoltotoimenpiteet:

sallitaan vain

-radion kotelon ja asennuspohjien pienien kolhiintumien oikaise-
.minen sekä maalauksen paikkaaminen,
~ irronneiden osien kiinnitys sekä löystyneiaen ruuvien kiristys,
-kantohihnojen ja niiden kiinnityshelojen korjaus,
-varusteiden säilytyslaukun korjaus,
-antenriin kiinnitysruuvin kiristys sekä ylimmän antennisauva-

osan oikaisu ja
-radio? pUhdistus.

lC~~lletään ehdottom§~~!
-radionkotelossa ja asennuspohjassa esiintyvien suurehkojen

vaurioiden, kuten kotelon saumoistaan irtoamisen, kansien kiin-
nityksistään irtoamisen jne korjaukset,

-sauva-antennin kaikenlaisten vaurioiden kuten sauvaputkien tai-
pumiEn, joustavan tukiputken vioittumien jne korjaus ja

-kuuloke-mikrofonin rungossa ja siihen liittyvässä vaihtokytki-
mes.sä esiintyvien vauibiden korj aus.

~. 

Sähköisessä rakenteessa

sallitaan vain

-selvästi vioittuneeksi havaittavien vastusten ja kiinteiden
kondensaattorien vaihto,

-radioputkien vaihto,
-releiden jousien puhdistus,
"- radion pienjaksopiirien tutkiminen ja trimmaus, )
-radion välijaksopiirien tutkiminen ja trimmaus, .
~ radion suurjaksopiirien tutkiminen ja trimmaus,
-paristojen vastakosketinjousien vaihto,
-mittauskoskettimien trimmaus ja vaihto,
-kuuJ_okemikrofonin kaapelin korj aus,
-heikkojen juotosten ja helposti käsiteltävissä olevien yksityis-

ten johtovikojen korjaus.

kielletään ehdottomasti mm

-vioittuneiden kelojen, säätö- ja trirnmerikondensaattorien,
'pienjaksomuuntajien sekä releiden korjaus ja
-ohj auski tej_den vaihto.

VR2-radion erikoiskalustossa sallitaan vain sel~Ttlsti havaittavien
pienien mek-äänTZte~VIEYj en, kuten rUuvien löystymisen ja vioi ttu-
neen johdatuksen jne korjaus.

Kaikki ne VR2-radiossa ja sen'erikoiskalustossa esiintyvät viat,
joiden korjaukseen ei ole edellä annettu lupaa, korjataan viesti-varikolla. 

'"
Kun VR2-radio on teknillisesti korkealuokkainen jopa osittain hie-
nomekaaninen ja kallis laite, on kaikki siihen kohdistuva korjaus-
ja huoltotoiminta suoritettava harkiten ja on noudatettava ehdotto-
masti niitä määräyksiä ja, ohjeita, joita tässä sekä ao huolto-oh-
jeessa ja VR2-radiohuollon koulutustilaisuuksissa on PE:n viestiosas-
ton toimesta annettu ja mahdollisesti vast'edes annetaan.
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ominaisuudetkenne j a

Fanu-radio on kannettava, vain pUheradioliikenteeseen tarkoitet-

tu 1ähetin-vastaanotinyhdiste1mä. Sen paino normaalivarusteissa

paristokäyttöisenA on 8,9 kg (kuva 1).

koneisto ja paristot ovat sijoitetut samaan alumiinipel-

listä valmistettuun koteloon. Vastaanotin on 7 asteinen super

(- 2 suurjakso-, 1 sekoittaja-, 2 välijakso- ja 2 pienjaksoastet-ta). 

Kolmiasteinen (= 1 oskillaattori-, 1 välivahvistin ja 1 pää-teaste) 

lähetin on ~oduloitu pääteasteen ohjaushilalla.

Pu.he A 3

~

XQ,;g~~~x~~~:

atio AM

ossa on kytkimellä valittavissa 24 kiteel.

ttua kanavaa, jotka ovat numeroidut

(kuva 2).
ovat kanavat 21-44 sekä

VR2b-mallissa 41-64~
Täten a- ja b-mallit toimivat -

kanavilla 41.42,43 ja 44J
--

Normaalissa kenttäkäytössä n 8-10 km. Valitse-

malla yhteyksille edulliset maastokohdat sekä

käyttämällä sauva-antennia.tehokkaampia anten-

nirakennelmia voidaan yhteysväliä edellä mai-

nituista tuntuvasti pidentää mikäli radion si-

joi tuksesta, lähima'aston valinnasta sekä eri-

koisantennien rakentamisesta annettuja ohjeita

noudatetaan.

Teholähteet

1.

2.
3.

3 kp1 1,5 V:n VSB-l,5DA ja
3 kpl 103,5 V:n VSB-I03,5A kuivaparistot (kuva 3) tai

1 kp1 6-24 V:n akku muuttaja- ja kytkentäe1imineen tai

verkkokoje, joka on liitettävissä 110-250 V:n, 50 Hz:n

vaihtovirtaverkkoon tai

kampigeneraattori

4.~-



r

2

Antenni~
1. 1/4-aallon mittainen kokoontyönnettäyä sauva-antenni (kuva 1,

antenni painettuna kokoon) tai

2. 12 m:n keskeisjohd~nka~pelilla radioon liitettävä 3 m:n mit-
,-

tainen sauva-antennl"varustettuna nelihaaraisella vastapai-

nolla (= Ground-plane-antenni

Sähköisiä ominaisuuksia

Paristo~n====--=
~~E~oisuus: Paristot kestävät n 20 käyttötuntia; tällöin

lasketaan n 1/3 käytetyksi lähetykseen Paristo-.

jen jännitteet las:- ~vat em käytön johdosta n 35 %

Normaalijännitteisillä paristoilla on lähettimen

teho moduloimattomana n 1-1,5 w.

Normaalijännitteisillä paristoilla on vastaan6c-

timen herkkyys parempi kuin 2,5 uV kohinasuhteen

vastaanottimen ulostulossa ollessa 10 dB.

Teho:

===

~~x~~ :

B Kalusto

Normaalikalus~~
1. Koneisto-osa sisältää lähettimen ja vastaanottimen ohjausre-,

~~ineen. Paino 6,2 kg, Mitat 321 x 234 x 87 mm3. .

2. Kokoontyönnettävä sauva-antenni varustettuna joustavalla tu-

kiputkella. Pituus 230 cm. Paino 0,450 kg.

3. 'Yhdistetty magneettinen kuuloke-mikrofoniyhdistelmä (monofoni,

kuva 4) varustettuna puhekoskettimella sekä yhdistetyllä ra-
, ,

dion käynnistys- ja kaksiasentoisella voimakkuudensäätökytki-

mellä sekä liitäntäkaapelilla ja -pistukalla. Paino 0,350 kg.

4. 1,5 V: n hehkupari 1:VSB-l, 5DA). Paino 0,250 kg.5. 

103,5 V:n anodiparisto (V3B-103A). Paino 0,5 kg.

6. Kantohihnat tukivöineen. Paino 0,17 kg.
, I

7'. §äilytyslaukku kuuloke-mikrofoniyhdL~telmälle ja kantohih-
i

noille. Paino 0,325 kg.
~~'. I

! Erikoiskalusto

,l~ VerkkokojeFn'Ckuva,6.) muodostavat verkkomuuntaja, anodi- ja
-~,-:;;;-- c,~...

hehkujännitetasasuuntaajat suodattimineen sekä liitäntäkaape-

lit ja koskettimet. Sen avulla voidaan radio liittää 110,
_/

125, 145, 220 tai 250 V:n 40-60 Hz:n vaihtovirtaverkkoon kulu-
tuksen ollessa n 46 VA. Paino n 912 kg. I
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Rkkuliitäntälai.t~eeg (kuva 7) muodostavat anodi- ja hehku-

jännitteet synnyttävät muuttajat sekä akun ja radion kytken-

näissä tarpeelliset liitäntäelimet. Se voidaan liittää 6, 12

tai 2~ V:n akkuun, kulutuksen ollessa 25-30 W. Paino on 10 kg

KamPigene!:a~tto!:~1n (kuva 8) muodostavat anodi- ja hehkujän-
I

nitteet synnyttävät generaattorit, keskipakosäädin, jännit-

teiden indikaattori sekä radion kytkennässä tarpeelliset

11i täntäelimet. Pa.1no 13,3 kg.

Kaukosyöttöisen antenn!g (kuva 9) muodostavat 3 m:n mittai-

nen sauva-antenni, nelihaarainen vastapaino, 12 m pitkä syöt-

tökaape11, sov1tuselin ja antennin kiinnitysleuat sekä kan-

kainen suojapuss1. Paino n 6 kg. I

r

4."-5.

Pääkuuloke-kurkkumikrOfOniYhQ_~stelm~\, (kuva 4: radion käynnis-
,

tyskytkimineen ja liitäntäkaapeleineen. Paino 0,56 kg.
\~m1t~~~~ 

(kuva 10), jota voidaan käyttää tämän radion6.
erilaisissa huoltomittauksissa. Paino 7,5 kg

c.Cäyttö

Radion käyttäjän on aina muistett~va, että tämä radio on teknil-
lisesti ~orke~~~~_inen ja kall~~ laite. Sen käytössä on py;ri t-

tävä asiallisuuteen ja laitteen ~vakoura_~_sta käslttel"T~ o~-

dottomasti vältettävä. --

Käyttökuntoop
1. Asetetaan

laittamJnen
3 anodi- ja 3 hehkuparis~2~ ]

k~nnen kautta\niille var~ttuihin tiloi]
~ojeistolaatikon ala~

:1:t.n (kuva 3). Ennen

riittäväjännitteiset
.-V sekä hehkuparien jän-

--_dion väliset koskettimetosketus 

moitteeton. Paristot

asennusta todetaan, että paristot ova

(anodiparistojen jännite ainakin n 70

~ttä niiden ja ranitE

.1,1 

V) jahdottomasti

~

ovat

)uhtaat 

ja

asennetaan radioon siten, ttä liiden yläkannessa ole' t po-
at radion

~via3.1akann

ssa 0:sitiiviset kosketinkupit tul

koskettimia vastaan. Tarkata

oleva negatiivinen kosket.inl

nessa olevaan jousikoski tim c:n

2. ja vede'"

)istikkeeseensa 

(kuva 2

v c:=to t:åyv'y'y i

an,tennissa tul

suorit

rovasti,

Kiinnitetään sauva-antenn

tään se täysimittaiseksi.

jottei yksityiset putket

1s1staan
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3.4.

5.

Normaalikuntoisessa antennissa on helposti havaittavissa,

~illoin se on täysimittainen.

Kiinnitetään ~uloke-mikrofon~~hgistelm~ radion yläkannessa

olevaan pistukkaansa (kuva 2).

Valitaan jaksonvalintakytkimell'ä (ainoa säätökytkin radioko-

telossa) numeroidusta aste ikosta haluttu työskentelyjakso).

Valinnan jälkeen ovat lähetin ja vastaapotin heti käyttöval-

miit ilman mitään jäl'kivirityksiä.

Käynnistetään radio kuulokemikrofonin varressa olevalla käyn-

rl;~sty~- ja ~oimakkuuskytkimellä kääntäen se asentoon I'l?~"

tai "kaksoispiste".

l Liikennöinti

1 .

2.

Puhuttaessa painetaan kuulokemikrofonin varr.essa olevaa puhe-kosketinta. 

Pidetään mikrofonia n 10 cm etäisyydellä suusta

sekä hieman vinottain suun sivulla, ettei hengityksessä oleva

kosteus pääse millään tavalla heikentämään sen toimintaa. Pu-

hutaan mikrofoniin tavallisella äänehvoimakkuudella.

Kuunne~a~s§a annetaan puhekoskettimen olla lepoasennossa.

Vied~än kuulokemikrofoni korvan lähelle sekä säädetä~n käyn-

nistys- ja voimakkuuskytkin hyvän kuuluvuuden vaatimaan asen-

~oon, joko asentoon piste tai kaksoispiste.

D.

Radion käytössä

te,. k i j ö itä

huomioonotettavia

/ 1 .

~. 

.
..

~~~~--

-Radiota ei saa k~~nistääellei radion sauva-agtennitai

muu erikoisant~.!l~-21:e kiinnit~tt:.'ln~'pistukkaags~, koska

radion lähettimen pääteaste voi vioittua siitä.

-Sauva-antennia painettaes~~ kokoon aloitetaan osien si-

sääntyöntäminen kahdesta alimmasta antennin osaputkesta.

Sijoitu~paik~~
Radion sijoituspaikan valinnassa on huomattava mm seuraavaa.

-On vältettävä 11adion sijoittamista rak~nnusten sisälle,
,.

eritoten jos niissä on peltikatto.

-Rakennusten seinien välitön läheisyys on sijoituspaikal}si

vähemmän sopiva.

-Jos radio joutuu k~),ytössä seisomaall maassa pitkähkön ajan,
~lt;oJi:.~

on alu~ valittava kuiva maastokohta ja talvella lumi~-- polj etta-
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radion alta, jotta kosteQs ei pääse tihkumaan radioon

pohjan kautta ja aiheuttamaan oikosQlkuja paristoille. Sa-

on yläkannessa olevat koskettimet ja antenn~läpivienti-

tin sQojattava ainakin pahimmalta kostumiselta.

~~~~li s au~~t~@i; la

yhteydet ovat suhteellisen lyhyi t~ (6-8 km), saa radio liiken...

täessä olla vapaasti alustallaan esim maassa ja yhteyden laatu

vielä riittävän hyvä.

-on sauva-antenni on pyrittävä pitämä~n aina mahdollisimman

asennossa (kuva 5).
8 km:n yhteyksiä sauva-antennilla ei voida pitää varmoina.

vaikutus--
Radioaseman lähimaastolla on hyvin huomattava vaikutus yhteyden

laatuun erikoisesti pitemmillä yhteyksillä. Radio on yleensä koe.-

tettava sijoittaa mahdollisimman korkeaan maastokohtaan sekä si-

ten, ettei lähett~:vän ~a kuuntelevan radion välille radioiden lä-

hialueelle satu varjostavia jyrkkiä rinteitä. Edullisinta on si-

joittaa radio kukkulan tai mäen sille rinteelle, joka laskee vas-

ta-asemaan päin, kosteaan maastokohtaan (suon reuna) jne.

Aivan kukkulan laelta ei yleensä saada parhainta yhteyttä, koska

täällä ei tule kysymykseen heijastuvista aalloista usein johtuva

kentän voimistuminen.

On vältettävä radion sijoittamista voimajohtojen sekä raskaiden

avojohtolinjojen välittömään läheisyyteen.

~~ämine~; -~8~

käntamaa voidaan jossain määrin lisätä sekä yhteyden laatua

taa mm seuraavilla toimenpiteillä:

Nostamalla radio esim miehen selkään tai olalle.

Siirtämällä radio edullisemmalle sijoituspaikalle kuten korkeas-

ta maastokohdasta vasta-asemaan päin viettävälle rinteelle, kos-

teaan maastokohtaan (suon reuna) jne. Kukkulan laen hyväksikäy-

tössä otetaan huomioon mitä edellä on sanottu.

Käyttämällä radiossa kaUkosyöttöistä antennia, joka voidaan si-
joittaa n l2 m etäisyydelle radiosta ja samalla korkeampaan

maastokot,taan kasvavan puun oksaan, korsujen tai rakennusten

katolle, saadaan t~tuvasti pitempiä ja. parempia yhteyksiä.
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radiossa ns dipoliantennia, jonka kaavio- ja asen-

ilmenee sivulla 7. Dipoliantenni on nostettava heitto-

avulla mahdollisimman korkealla käyttämällä hyväksi pui-
oksia tai pystyttämällä rakennusten katolle siitä ulkoneva

Antenni jännitetään sidenarulla niin, että se on irral-

rakennusten katosta ja seinistä, kannatintangosta ja puun

edellämainituilla keinoilla saadaan huomattavan pitkiäkin

korostetaan, että radio on tarkoitettu yhteysvälille patl-
siis em 6-8 km:n yhteyksille ja pitempien yhteyksien saanti-

t on aina jokaista kertaa varten erikseen tarkoin tut-

ja edullisimmat sijoituspaikat kokeiltava.

umin~n_~~~.~~9i~el!e ja!~~.Q~~~ien ylikuul~!~en
toimivissa Panu-radioissa esiintyy ylikuulumista tietyiltä

~~~~J~ joka vaikeuttaa liikennettä. Ylikuuluminen joh-
radion määrätyistä teknillisistä ominaisuuksista, joita ei voida

isilläkään muutoksilla väistää. Lähinnä tämä johtQU siitä,

laitteissa }äytetty kideohjausmenetelmä jaksolukumonistuksineen
tuksineen synnyttää jaksolukuyhdistelmiä, joissa mm 6 kana-

päässä kQunneltavasta kanavasta sen ylä- ja alapuolella esiintyy

ylikuQluva jakso. Tämän lisäksi esiintyy kaksi jaksoa,

kuuluvAt yli. Toinen näistä on ns peilijakso, joka on 24 kan&4

päässä käytetystä kanavasta. Ylikuuluminen on vältettävissä

että lähellä toimivissa radioissa valitaan kanavat sit,en, et-
I

välit eivät ole 6,12 eikä 24.
en ylikuulumista voi joskus myöskin esiintyä, mutta nii-

kenttävoimakkuus on yleensä niin pieni, että yhteys PanQ-radion

radiokantamalla on siitä huolimatta moitteeton.

.kul-o

Panu-radiota ei pitempään aikaan käytetä (varastoiminen,
kuljetus jne), on paristot otettava radiosta pois, koska niistä

sesti vuotavat hapot syövyttävät koneen ja aiheuttavat

sauva-anteppi saa vain k~!jetusten aikana olla taivutet-

tuna jousestaan ala-asentoon eli kuljetusasentoonsa. Varastoin- -

aikana ja radion ollessa muuten käyttämättömänä tulee anten-

jousiosan olla aina suorana lepoasennossa (kuva 1).
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Dipoliantenni on nostettava
heittonarun avulla mahdolli-
simman korkealle käyttämällä
hyväksi puiden oksia tai pys-
tyttämällä rakennusten katol-
le siitä ulkoneva tanko. An-
tenni jännitetään sidenarulla
niin, että se on irrallaan
rakennusten katosta ja sei-
nistä, kannatintangosta ja
puun rungosta.

Munaeristimet

Helttonaru.." -

~

Dipolin haarat
---(2x2<jÖ- cm)

, S-.9l.rn!l

Syöttökaapeli

-',._~~.~-~!!.~?Y~ 

~_~.~el in

Sidenaru

Panuradio
~---,._~~, ,

Panu-rad1on di oliantennin rakenne a asennus
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Erikoiskaluston käyttö

1. 

Verkkokojee~ (kava 6) avulla voidaan radio liikennöitäessä

sillä tai sitä yleismittalaitteellaan haollettaessa liittää

110-250 V:n 50 Hz:n vaihtovirtaverkkoon.
Ennen käyttöä on verkkokoje ehdottomasti maistettava so-

vittaa käytettävää verkkojännitettä vastaavaan asetukseen.

Tämä suoritetaan säätäen kojeen etulevyssä oleva jännitteen-

valintakytkin sellaiseen asentoon, että sen pe:i,televyn aukos-

ta näkyy verkon jännitettä lähinnä oleva jännitemerkintä, siis

joko 110,125,145, 220 tai 250 V.
Verkkokojeen kannessa suojuspellin alla ovat kojeen lii-

tännässä tarpeelliset kaapelit (2 kpl), jännitteenjakopistike,

10 kpl 500 mA:n ja 10 kpl 250 mA:n lasiputkisulakkeita sekä

kantohihnat.

Verkkokoje laitetaan käyttövalmiiksi seuraavasti:
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-kytketään koje kaksijohtimisella (ohuemmalla) kumikaape-

lilla verkkoon,
-kytketään koje sen etulevyssä olevasta 13-napaisesta pis-

tukasta paksummalla kumikaapelilla radion kannessa olevaan
suurempaan pistukkaan. ja .

-käynnistetään verkkokoje sen etulevyssä o.levalla.käyn-

nistyskytkimellä.
Radio saa tämän jälkeen kaikki tarpeelliset jännitteet ja

käytetään sitä normaaliin tapaan kuten paristosyöttöisenäkin.
Käytettäessä verkkokojetta sisällä maadoitetaan se joko

vesijohtoon tai lyhintä tietä maahan viedy~lä n 3 mm2 kupari-langalla. 
Maadoitus kytketään kojeen etutaulussa olevaan maa-doitusruuviin.

Jos huoneessa ei ole seinäkosketinta, voidaan verkkoko-
je mukana seuraavalla välikannalla liittä~i kattolampun Edison-pistukkaan.

Radiota on syytä käyttää verkkokäytt,öisenä aina, kun sii-hen 
vaan on tilaisuus.

2. 

Akkuliitäntälaitteen (kuva 7) välityksellä voidaan esim mootto-
riajoneuvossa radion tarvitsema teho ottaa akusta. .

.Ennen liitäntälaitteen käyttöä on ehdottomasti muistettava

sovittaa se käytettävän akun jännitettä vastaavaan asetukseen.

Tämä suoritetaan säätäen kojeen etulevyssä oleva jännitteenva-

lintakytkin sellaiseen asentoon, että se~ peitelevynaukosta

näkyyakun jännitettä vastaava jännitemerkintä, siis joko 6,12
tai 24 v.

Akkuliitäntälaitteen kannessa suojuspellin alla ovat lait-

teen liitännässä tarpeelliset kaapelit (2 kpl), 6 A lasiputki-

sulakkeita sekä kantohihnat.

Akl{uliitäntälaite pannaan käyttökuntoon seuraavasti:

-Akkujännite kytketään kaapelilla kojeen etulevyssä ole-
vaan alempaan l2-napaiseen pistukkaan,

-em yläpuolella olevasta pistukasta kytketään jännitteet

radion kannessa olevaan suurempaan pistukkaan,

-käynnistetään liitäntälaite sen etulevyssä olevalla

käynni$tyskytkimellä.
Radio. saa tämän jälkeen kaikki tarpeelliset jännitteet

ja käytetään sitä normaaliin tapaan.
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3. .Kampigeneraattoria (kuva 8) käytetään tilanteissa, jolloin radio
on ilman paristoja tai niitä säästettäessä eikä ole käytettävis-

sä vaihtovirtaverkkoa tai akkua sekä tarpeellisia liitäntälait-

teita.

Kampigeneraattoriin kiinnitetyssä säilytyslaukussa ovat sen

liitäntäkaapeli, kampi ja kantohihnat.
Generaattori laitetaan käyttökuntoon seur.aavasti:

-poistetaan generaattorin seinämässä olevasta 13-napai-
sesta pistukasta suojuskansi ja liitetään siihen kaape-

li,
-radiossa liitetään em kaapeli kannessa olevaan isompaan

pistukka'an,
-painetaan kampi generaattorin akselin päähän,
-kierretään kampea tasaise"sti sekä niin nopeasti, että

generaattorin seinässä oleva indikaattorin osoitin liik-
kQQ asteikon pitQQssuQntaan viivatQlla"alQeella.

Radio saa tämän jälkeen kaikki tarpeelliset jännitteet

ja käytetään S,i tä normaaliin tapaan.

.Käytössä sijoitetaan generaattori niin etäälle radiosta
kuin liitäntäkaapeli sen sallii. Jos radion käyttäjä jOQtQQ

itse kiertämään generaattoria, on edullista kiinnittää gene-

raattori sen sivusärmissä olevista kiinnityskiskoista esim

puQn 'runkoon. Myös voidaan vm tapaQksess,a menetellä niin, että

generaattori sijoitetaan esim kannon päälle, käyttäjä istQQ

"generaattorin päällä, kiertää vasemmalla kädellä kampea ja
oikealla kädellä kuQloke-mikrofonin välityksellä ohjaa normaa-

lin tapaan liikennöintiä ~adiolla.

~'Kaukosyöttöi!:!en 

antenni' (kuva 9) on erittäin käyttökelpoinen

\normaalia pitemmillä yhteysväleillä sekä sellaisissa tapauk-

!sissa, joissa radion käyttö vaatii antenpin asennettavaksi

etäälle radiosta, kuten esim korsukäytö~sä jal radion ollessa

huoneessa.

Kaukosyöttöisen antennin kankaisessa säilytyslaukussa

ovat

-kokoontyönnettävä sauva-antenni,
-kokoontyönnettävä jatko-os~ edelliselle,
-keskusjohdinkaapel~ koskettimineen,
-an t ennin .~Qvit us eI in ,
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-antennin pistikeosa 4-haaraisine vastapainoineen,

-koottava ristikkojalusta ja

-antennin kiinnitysleuat.

Antenni laitetaan käyttövalmiiksi seuraavasti:

-kiinnitetään antenni holkkiruuvilla jatko-osaansa,

-kiinnitetään antenni holkkiruuvilla pistikeosaansa,

-kiinnitetään keskeisjohdinkaapeli antennin pistike-

osaan,
-kierretään entennin sovituselin radion antennipistik-

keeseen,
-kiinnitetään keskeijohdinkaapeli antennin sovituseli-

meen,~

--pystytetään antenni joko ristikkojalustalla alastal-

leen tai kiinriitysleuoilla kiinnittäen sopivaan ulok-

keeseen, kuten katon räystää.seen, pUQn oksaan jne,

--vedetään antenni jatko-osineen täysimittaiseksi alka-

en antennin ylimmästä jatkeesta,

-vedetä~ vastapainon teräsnauhat täysimittaisiksi ja

asennetaan ne mahdollisimman kohtisuoraan toisiaan

vastaan.
Radiota käytetään tämän jälkeen normaaliin tapaan.

, Käytössä ollatta kaukosyöttöistä antennia purettaessa)

on keskeisjohdinkaapelin kelaus ristikkojalustasta muodoste-

,tu.lle rangolle sekä vastapainon rullaus pistikeosaan suoritet-

tava erityisen huolella ja varoen, jotta po osat pysyvät käyt-

tökuntoisina.

5. Pääkauloke-kurkkumikrofoniyhdistelmä (kuva 4) on erittäin so-

piva käytettäväksi normaalin kuuloke-mikrofonin asemesta voi-

makkaan hälyn alaisissa paikoissa ja tilanteissa, kuten moot-

toriajoneuvoissa, tulitaistelutilanteissa jne.

Yhdistelmä laitetaan käyttökuntoon seuraavasti:

-kiinnitetään mikrofoni kaulaan siten, että mikrofoni-

rasiat tulevat kahden puolen kurkunpäätä ja painuvat

tukevasti sitä vasten,

-kiinnitetään kuulokkeet hihnoilla korville normaaliin

tapaan,
-kiinnitetään ohjausra,qia kiinnitysleualla esim aseta-

kin rintamukseen ja

-kytketään kuuloke-mikrofoni radion kannessa olevaan

pienempään pistukkaan.
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Ohjausrasiassa olevaa painonappia ja voimakkQuskytkintä

käyttäen liikennöidään kuten radion normaalilla kuulokemikrofo-

nillakin (="monofonilla").

6. Yleismittalaitteen (k~va 10) käyttö selostetaan Panu-radion h~olto-

ohjeessa.

F. Hl.lolto

Joukoissa saa radioon saorittaa vain paristojen vaihdon. Maat

haoltotoimenpiteet ja korjaakset s~oritetaan divisioonan (vast) sekä

viestivarikon korjaamoissa erikseen annetan ohjeen makaan.


