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Inst!'ukt i o~ fo r ~ilslutning a~ Fors~ær ker. --------------------------------------------
Forstærkeren anbringes i Motorvo.gnens B-Ende paa den dertil indrettede Hylde ved Sandkassen. Den 4-polede Stikprop med Jord indsættes i den dertil svarende Stikkontakt, hvis .A:f-bryder sluttes. De 2 Stikpropper fra henholdsvis Mikrofoner og Højttalere anbringes i de tilsvarende Bøsninger i Forstærkerens aflaasede Midterrum. Mikrofonerne skrues paa Holderne ved Fører-pladserne. 
I Dri ft skal Forstærkerens Omskifter altid øtaa paa "Mik" . Styrkeregulatoren indstilles paa en passende Værdi, oa. 6, og Toneregulatoren paa et passende Sted 1 det lyse Omraade. 
Saa snart den store Hovedafbryder paa Førerbordet · _sluttes, faar Forstærkeren 1;1ødestrøm, og denne Strøm paa ca. i Amp. bliver saaledes forbrugt under hele Kørselen. Kun hvis der undtagelsesvis skal køres Ture, hvor Højttaleranlægget ikke skal bruges, drejes Forstærkerens Omskifter paa "Afbrudt", hvor-ved .Anlægget er helt ude af Drift. 
Naar der skal tales i Anlægget, sluttes Afbryderen mrkt . "Tale" paa Førerbordet. Herved startes den i Forstærkeren indbyg-gede Omformer, der bruger ca. 2 Amp., og Anlægget virker umiddel-. bart. 
Det maa nøje indprentes Føreren, at "Tale"-A:fbryderen kun maa være sluttet under Talen, da .Anlægget ellers bruger for ·megen Strøm, ligesom alt, hvad der bliver sagt i Førerens Nærhed, rundkastes til Passagererne. 
Annonceringen skal ske med almindelig kraftig Talestem-me, og der maa tales langsomt og tydeligt. 
Der maa ikke tales direkte ind i Mikrofonen, da dette giver Anledning til Hvislelyde og dermed Forvrængning, men der skal tales under en Vinkel paa ca. 45• med .Munden tæt til Mikro-:f'onen. 
Der gøres udtrykkelig opmærksom paa, at Forstærkeren maa have Glødestrøm, altsaa Strøm gennem Førerbordets Hovedafbry-der, i ca. 1 Minut, før den f 'ungerer. 

Randers. d. 22 •· Juni 1948. 
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Herr civilingeniør lllelner, 

Bornholmeke Jernbaner, 

R ø n n e • 

Vedr. Højttaleranlæg i ekinnebuee~. 

KØBlltNHAVN P'. d. 8/4-1950. 
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Efter e!iUlltaler ført med herr inepektør Aagaard; Ra.nderø, bekla~ 
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