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PUHELIMEN KÄYTTÖ MUUTTUNUT 12.9.2010, LUE OHJE 
 
Paukkukorven ratapuhelimien käyttöohje 
 
 
Käyttöönotto 
 

1. Kytke puhelinjärjestelmään sähkö. Se tapahtuu liittämällä hirvisuojan harmaasta lu-
kollisesta peltikotelosta (seinällä Hirvimaticin koteloiden vieressä oikealla alhaalla) 
tulevan mustan johdon sähköpistoke seinään. 

 
2. Puhelimia on neljä kappaletta. Liitä puhelimet verkkoon niissä paikoissa, joissa tar-

vitset puhelinta. Jokaisessa ampumakopissa sekä hirviradan molemmissa tau-
lusuojissa on pistorasiat puhelimia varten. Puhelimen numeron näet puhelimeen 
kiinnitetystä tarrasta (11, 12, 13 ja 14). 

 
 
 
 
 
 

 
 

Kuva 1. Puhelimien pistorasia ja puhelinjohto 
 
Kun kytken puhelimen verkkoon, puhelimen näyttöön pitäisi tulla kyseisen puheli-
men numero (11, 12, 13 tai 14). Huomaa, että soitettaessa käytetään vain puhe-
limen viimeistä numeroa 1, 2, 3 tai 4. 
 
Puhelimen käyttö 75 m siirrettävässä kopissa. 75 m hirviradan siirrettävän am-
pumakopin takaseinässä on johtovyyhti puhelinta varten. Avaa vyyhti ja liitä johdon 
päässä oleva liitin trap-heitinkopin sivulla olevan vaalean kotelon oikeanpuoleiseen 
pistokkeeseen (kotelossa alla oikealla). Huom! Liitintä irrotettaessa tulee liittimen 
sivussa oleva metallinen lukitussalpa painaa alas (sisään). Puhelin kytketään 
sen jälkeen kopin sisällä olevaan puhelinpistorasiaan. Muista irrottaa trap-
heittimeen menevä johto ennen kun siirrät 75 m kopin radan sivuun. 
 

Soittaminen ja käyttö, normaali puhelu kahden puhelimen välillä 
 

Soittaessa käytetään puhelimien numeron viimeistä numeroa (11 = 1, 12 = 2 ja 
13 = 3, 14 = 4). Soittaminen tapahtuu painamalla vastaanottajan puhelimen numero. 
Jos sinulla on esimerkiksi hirvisuojassa käytössä puhelin, jonka numero on 11 ja ka-
verilla 100 m hirvikopissa numero 13, voit soittaa kaverille painamalla näppäimistöltä 
numeron 3.  Vastaavasti kaveri soittaa sinulle painamalla numeron 1. Puheluun ei 
tarvitse vastata, vaan linja aukeaa automaattisesti. Puhelimet käyttävät kaiutin -
toimintoa (”hands free”), joten puhelinta ei tarvitse nostaa korvalle. 
 
Puhelu katkeaa näppäimellä ”x”. Puheluin voi katkaista kummasta tahansa puheli-
mesta. 

 
 

Jatkuu Kääntöpuolella  
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UUTTA, Radiopuhelintoiminto näppäimellä 9 
 

Puhelin toimii myös radiopuhelimen tapaan. Pitämällä näppäintä 9 painettuna voit 
puhua kaikkiin, verkkoon kytkettyihin puhelimiin. Huomaa, että vastapuoli ei pysty 
vastaamaan sinulle (toiminta sama kuin radiopuhelimessa). Huomaa myös, että pu-
heesi kuuluu vasta merkkiäänen jälkeen. 

 
 
Lopettaminen 
 

1. Kun lopetat ammunnan tulee puhelimet siirtää hirvisuojaan lukkojen taakse. Pai-
na puhelinjohdon liittimen sivussa oleva pieni väkänen peukalolla alas ja irrota 
johto varovasti puhelinpistorasiasta. 75 m kopin johto tulee irrottaa aikaisemmin 
kerrotulla tavalla ja johto kelata seinässä olevaan koukkuun. Puhelimia ei saa 
jättää kiinni puhelinpistorasiaan jottei ukkonen riko puhelinkoneita. 

 
2. Sammuta puhelinjärjestelmän sähkö irrottamalla lukollisesta peltikotelosta tuleva 

musta johto seinäpistokkeesta. 
 

 
 
 

 

Radiopuhelinpainike (tangentti) 

 
Kuva 2. Puhelinkoje ja sen näppäimet 

 
 


