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§ 1.

Benyttelse af Linietelefonen.
De i dette Reglement indeholdte Bestemmelser gælder
for det af Banen til tjenstlig Brug indrettede Telefonanlæg.
Om den særlige Anvendelse af Anlægget til Togmeldinger
henvises til Forskrifterne i Sikkerhedsreglementet.
§ 2.

Kaldesignaler.
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Der kaldes ved Klokkesignaler, som afgives ved hurtig
Omdrejning af Telefonapparatets Haandsving.
Ved hvert Telefonapparat skal være anbragt en Fortegnelse over de Stationer m. v., med hvilke der kan tales
fra det paagældende Apparat, tillige m ed en Angivelse af
vedkommende Stationers eller Posters Kaldesignaler samt
Kaldesignal for Liniedepecher.
Kaldesignalerne er angivet ved Tegn, hvor • betyder 1
og - 3 Omdrejninger af Haandsvinget.
Meldingssignal: En kort Ringning (1 Omdrejning af
Haandsvinget) benyttes af den Station eller Post, paa hvilken der er kaldt, og afgives straks, efter at K aldesignalet
er modtaget.
Efter Meldingssignalets Afgivelse tages Telefonen, og
Stationens eller Postens Navn opgives.
Alarmeringssignal: En meget lang Ringning (10 Omdrejninger af Haandsvinget), efter hvis Modtagelse alle
Stationer ogsaa den, der har afgivet Alarmeringssignalet,
melder sig efter Fortegnelsens Stationsorden og afventer
Ordre.
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§ 3.

Afsenderen maa under Afgivelsen af Depechen hele
Tiden holde Telefonen til Øret for at kunne høre mulige
Afbrydelser fra Modtageren.
Da Driftens Sikkerhed først og fremmest er afhængig af,
at Togmeldinger og Depecher vedrørende Sikkerhedstjenesten afgives rigtigt, er den nøjagtige Afgivelse af saadanne
Depecher en af Personalets vigtigste P ligter, og det maa
staa enhver af dem klart, at de bærer det fulde Ansvar for
enhver urigtig Melding angaaende Togenes Gang.

Afgivelse af Depecher.
Samtlige Depecher skal, før de afgives gennem Telefonen, være indført med tydelig Skrift i en dertil indrettet
Telefonjournal.
Afsenderen maa, forinden Kaldesignal afgives, tage
Telefonen for at undersøge, om Ledningen ikke er optaget
af en anden Samtale. Enhver stedfindende Samtale kan
afbrydes, naar der skal afgives Togmeldinger eller Depecher
af særlig Betydning.
En Station maa kun, naar der er kaldt paa den, eller
den har tjenstlige Samtaler, tage Telefonen af Gaflen.
Vækning af en anden Station foregaar saaledes:
Er Ledningen klar, afgives Kaldesignal. H erefter afventes· Meldingssignal; følger dette ikke efter nogen Tids
Venten, gentages Kaldesignalet.
Den kaldte Station svarer efter Kaldesignalets Modtagelse med Meldingssignal, tager derefter Telefonen og
m elder >>Station N her<<.
Efter at Samtalen saaledes er indledet, afgives Togm eldingen eller Depechen med langsom og tydelig Tale,
de enkelte Stavelser maa adskilles skarpt, og Endestavelserne maa ikke sløjfes. Ved Afgivelse af Depecher nævnes
først Adressen, derefter Teksten og til sidst Underskriften.
For hver 4 a 6 Ord, der er afgivet, gøres en Pause, for
at Modtageren kan faa Tid til Nedskrivningen af Depechen.
Modtageren tilkendegiver, at han er · færdig, ved Ordet:
>Videre<<.
Egennavne og Ord, om hvis Stavemaade der kan være
Tvivl, afgives først •efter den sædvanlige Udtale; derefter
bogstaveres de.
Tal, skrevet med Cifre, afgives efter sædvanlig Udtale,
om fornødent ved tillige at nævne Cifrene efter hinanden.
F. Eks. afgives 510 først saaledes: Fem Hundrede og Ti;
dernæst: Fem, En, Nul.

§ 4.

)

Sammenligning af Depecher.
Efter at en Depeche er afgivet og nedskrevet i Modtagerstationens Telefonjournal, giver Modtagerstationen hele Depechen tilbage med almindelig Talehurtighed; vanskeligere
St eder udtales langsommere. Liniedepecher gentages af den
af Afsenderstationen opgivne Station.
B erigtigelsen af en ved Sammenligning opdaget Fejl
sker paa den Maade, at Afgiveren gentager det paagældende
Ord tirnge med det nærmest foregaaende og efterfølgende;
Modtageren giver derefter disse Ord tilbage endnu en Gang.
§ 5.

Afslutning af Depecher.
Er Sammenligningen færdig og Depechen fundet at være
rigtig, tilkendegiver Afsenderen dette ved at sige: >>Rigtig<<,
hvorefter Modtageren kvitterer saaledes : >>Modtaget (Stationens og Modtagerens Navn)<<. Ved Liniedepecher kvitterer
Stationerne i Stationsorden efter Fortegnelsen.
§ 6.

Telefonens Benyttelse til andre Meddelelser.
Foruden til Befordring af alle Meldinger og Depecher,
der er paabudt til Sikring af Driften, benyttes Telefonen
ogsaa til andre Meddelelser af Betydning for Driften o. I.
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Linietelefonen maa ikke uden særlig Bemyndigelse benyttes af andre end Banens Personale eller til Samtaler,
som ikke vedrører Tjenesten.
§ 7.

Fejl ved Telefonforbindelsen.
Fejl eller Mangler ved Telefonledninger eller -apparater
maa ikke søges rettet paa egen Haand, men maa snarest
anmeldes paa nærmere af Driftsbestyreren foreskreven
Maade. Endvidere maa der gives Tog i den Retning, hvor
Fejlen formodes at ligge, fornøden Underretning.
Varigheden af en Telefonafbrydelse noteres i Telefonjournalen.
§ 8.

Tidssignal.
Tidssignal afgives daglig efter nærmere af Driftsbestyreren fastsatte Regler.
Stationsuret skal reguleres umiddelbart efter Modtagelsen
af Tidssignalet. Den modtagne Tid indføres i Stationens
Journal tillige med en Bemærkning om, hvor meget Stationsuret er stillet frem eller tilbage. Saafremt Tidssignalet ikke
er modtaget, gøres en Bemærkning herom i Journalen.

Nærværende Reglement sættes herved
som gældende for 1samtlige i Drift værende
baner fra den 1. Oktober 1936
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Ministeriet for offentlige Arbejder, den 30. Juni 1936.

Fisker.
Ch. Buchwald.

