
Instruktion för hyttsignalering på växelloken
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A. H yttsignaleringen i lnuk.

Växelloken på vallen dirigeras norm alt via kanal I (FREKV I). Kanal II 
(FREKV II) användes endast vid släppning och endast på order från väx- 
lingsledaren i to rnet. Endast e tt lok få r ligga på kanal II.
Vid alla  sam tal skall den talande uppge vem han ä r och vem han anropar, 
t ex »Lok I (lok 4) till tornet», »Tornet till lok I (lok 4)».

1) Sedan lokf kopplat loket till tsä skall han  via kanal I anropa tornet: »Från 
lok I (lok 4) till tornet. Lok I(lok 4) kopplat till tsä».
Anm. Signal till rörelse med tsä får inte åtlydas fö rrän  loket kopplats till 
detsamma.

2) Innan släppningen börjar, ger växlingsledaren via kanal I order till växelloket 
a tt gå över till kanal II: »Tornet till lok I (lok 4). Gå över till kanal II». 
F ö raren  skall repe tera  ordern. Vid omkopplingen tändes S -lam pan på loket.

3) Växlingssignaler kan  nu  ges till loket 
varv id  S  =  Stopp

F  =  F ram åt 
H  =  Tryck 
L  =  T ryck sakta

F öraren  behöver inte repetera  ordern.
Anm. Om växlingsledaren nu  önskar tala med lokf på de tta  lok, trycker han 
in S -knappen  (S -lam pan  tänds då på tablån i loket) och sam talar via kanal II. 
Lokf kan  svara  d irek t i mikrofonen. Efter sam talets s lu t kan  knapparna F, H 
eller L ånyo in tryckas för fo rtsa tt växling.

4) Sedan sista vagnen släppts, kopplar föraren över till k an a l I u tan  order från 
växlingsledaren.

B. H yttsignaleringen u r  bruk.
N är hy ttsignaleringen ä r u r  b ruk  skall lokradion användas.. A lla anrop skall 
ske enl ovan så a tt  m issförstånd inte uppstår.

1) Lokf skall rep e te ra  varje  m ottaget m eddelande i lokradion.
2) P u n k t A l )  ovan utom  anm ärkningen gäller.

Anm. M untlig o rd e r till rörelse med tsä få r inte åtlydas, förrän loket kopplats 
till detsamma.

3) Följande växlingssignaler ges m untligt via lokradion: Stopp
F ram åt 
T ryck 
T ryck  sakta

4) U nder tryckning  över vallen skall lokf ha uppm ärksam heten  rik tad  mot av- 
kopplaren för a tt  kunna iakttaga eventuell stoppsignal från  denna. Dylik 
stoppsignal ges en d as t i nödfall eller om lokf inte kan  nås via lokradion.

5) A vkopplaren på vallen skall förvissa sig om a tt  han h a r  signalflagga (hand- 
signallykta) till hands vid avkopplarkuren vid varje tjänstgöringspass början.


