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DIENSTGEHEIM

BESCHRIJVING

1 . 1 . D o e l .

AROFLEX - type UA 8116 - is een compleet, op zichzelf staand
apparaat voor het vercijferen en ontcijferen van berichten. Het
is een combinatie van de Siemens T 1000 verreschrijver en een

cryptomoduul van Philips Usfa, gebaseerd op de toepassing van
een micro-processor. Het is in staat am snel te vercijferen en
te ontcijferen, waarbij de crypto tekst volgens een streng patroon
in 5-letter groepen van het Engelse alphabet geproduceerd wordt.
Dit veroorzaakt afdrukbare crypto tekst. Het voldoet aan de eisen
van de MCM 46-72 ( een NATO specificatie voor een off-line

vercijferingsapparaat) en het stelt de gebruiker in staat zich
volledig aan de ACP-127 ( een NATO voorschrift inzake berichten-
verkeer ) te houden. Het apparaat kan zowel als "off-line" apparaat
als "lijn-geschakeld" apparaat gebruikt worden.

AROFLEX is uitgerust met een geheugen voor 26 verschillende

sleutelinstellingen. Naar keuze van de gebruiker kan het ver- en
ontcijferen plaatsvinden met of zonder het meelezen van de inge -
voerde tekst, zodat wanneer dat nodig is, onmiddelijk correcties
kunnen worden aangebracht.

AROFLEX is uitgerust met een licht gewicht optische bandlezer
en een aanschroefbare bandponser zodat het geheel zelfstandig
gebruikt kan worden, ook op kleinere stations waar men zowel
open als gerubriceerde tekst heeft.
AROFLEX kan uitgerust worden met afgestemde lijnaanpassings-
eenheden voor alle types lijnen.

1 . 2 . G e b r u i k

AROFLEX kan voor de volgende doeleinden gebruikt worden :

- op zichzelf staand apparaat voor snel off-line ver- en ontcijferen
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- verreschrijver met alle moderne eigenschappen voor het ver
zenden en ontvangen van klare tekst

- klare tekst positie voor het voorbereiden van banden, met of
zonder onmiddelijke vercijfering

- on-line, onmiddelijke ontcijfering
- verzenden over de lijn van van te voren vercijferde tekst
- eindpunt-naar-eindpunt vercijfer apparaat voor gebruik over

telex, radio, telegrafiecentrales, met de kop van de berichten
in klare tekst en de inhoud van de berichten zelf in crypto.

AROFLEX maakt zeer weinig lawaai en kan in normale kantoren
gebruikt worden zonder dat geluiddempers e. d. nodig zijn.

1.3. Cryptografische gegevens

De 26 sleutelcompartimenten van AROFLEX kunnen vanaf de sleutel-
lijsten gevuld worden door middel van het toetsenbord of de bandlezer ;
elke sleutelinstelling resulteert in het afdrukken van een van te voren
berekend contr61e-woord zodat een directe controle wordt geboden op
de correcte sleutelinstelling. Ingevoerde sleutelinsttelingen kunnen
niet meer zichtbaar gemaakt worden. Ingebouwde batterijen zorgen
er voor dat de sleutelinstellingen niet verloren kunnen gaan bij uitvallen
van de netspanning. Sleutels kunnen alleen maar ingevoerd worden
wanneer de physieke "INVOER" sleutel in het slot gestoken is en om-
gedraaid is. De 2 sleutelcompartimenten die bedoeld zijn voor SPECAT
( speciale categorie) verkeer, zijn alleen maar toegankelijk wanneer
de physieke SPECAT sleutel in het slot gestoken is en omgedraaid is.
De sleutels bestaan uit een groep van 5 cijfers als sleutelidentificatie,
24 karakters en een controle groep. In geval van nood kunnen alle
sleutels snel vernietigd worden door op de rode ZEROIZE drukknop
te drukken.

Elk bericht wordt voorzien van een automatisch gegenereerde berichten
sleutel welke het dubbel gebruik van een sleutel verhindert en het mogelijk
maakt een sleutel zeer vele malen te gebruiken.
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Voldoende beveiligingsmaatregelen, zoals onder meer een shunt
device voor klare tekst, zijn aangebracht om het onbedoeld verzenden
van klare tekst tegen te gaan. Belangrijke electronische circuits
worden constant bewaakt zodat onmiddelijk crypto alarm optreedt
wanneer enkele of dubbele fouten in die circuits voorkomen.

Het is mogelijk om ter plaatse sleutellijsten te producer en.

1.4. Gebruiks mo gel i jkhed en

Ontcijferen is, zowel als off-line als lijn-verbonden apparaat, geheel
automatisch met automatische keuze van de juiste sleutelinstelling.

De cryptogrammen zijn altijd afdrukbaar en bestaan uit 5-letter
groepen van het Engelse alphabet, in een strakke vorm gegoten met
automatische nummering van het aantal pagina's ( van 20 crypto regels
elk ) en teilen van de gebruikte groepen aan het einde van het bericht.

Het crypto-tekst geheugen is voldoende groot om 6 pagina's crypto
tekst oftewel 1200 vijf-letter groepen op te slaan. Het is mogelijk
om de ingevoerde tekst te verbeteren zonder dat crypto-synchroniteit
( het gelijk lopen van de sleutelgeneratoren ) verloren gaat.

Daar AROFLEX voorzien is van een micro-processor gestuurd crypto-
gedeelte kan het apparaat vrij gemakkelijk aan klanteneisen worden
aangepast.

Wanneer de bedienaar een fout in de bediening maakt geeft AROFLEX
een automatisch waar schuwingss ignaal ( drie toont jes en het blokkeren
van toetsenbord en bandlezer ) totdat de fout verbeterd is.
Het automatisch teilen van de groepen, de automatische indeling in
crypto pagina's. het automatische beeindigen van berichten en het
kunnen verbeteren van de klare tekst gedurende het voorbereiden van
berichten resulteren in een eenvoudig te bedienen en veelzijdig
apparaat. Het kunnen meelezen van de ingevoerde tekst is bijzonder
nuttig.
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Een bladcopie van alle uitgaande verkeer, waarop zeer duidelijk
staat aangegeven wanneer met het vercijferen begonnen werd, maakt
een effectieve contr61e over het berichtenverkeer mogelijk.

1.5. Afmetingen en gewichten, en andere eigenschappen

Invoer
Uitvoer

Bedrijfswijzen

Toetsenbord, bandlezer, lijn
Bladcopie, ponsband, lijn
klare tekst over de lijn

crypto off line en crypto over de lijn
voorbereiding van klare tekst banden
met of zonder meelezen van de invoer
altijd met automatische ontcijfering

Vorm van de cryptogrammen in overeenstemming met de ACP-127,

namelijk de Format Lines 1 ... 4 zonder het teilen van het aantal
Nie awe Regels, automatische vermelding van stationsnaam na 20

regels crypto tekst, automatische beeindiging van de berichten,
maximaal 6 pagina's crypto tekst ( 1200 vijf-letter crypto groepen)

Afmetingen : hoogte 265 mm zonder rol papier, 320 mm met voile rol
diepte 545 mm zonder rol papier, 600 mm met rol papier
breedte 530 mm met bandponser
gewicht 25 kg met bandponser zonder rol papier.

Bedrijfstemperatuur : - 10 C tot + 55 C
Voeding : 110 of 220 volt, 50/60 of 400 Hz
Opgenomen vermogen : 150 VA in vol bedrijf, 40 VA in stand by
Signaalsnelheden : 50, 75 of 100 Bauds op de lijn, 100 Bauds in off line
Telegrafie code : ITA Code Nr. 2 ( CCITT Alphabet Nr. 5 )
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2. BE DIE NINGSORG ANE N ( Zie figuur 1 )

Pos. Naam Functie

Lijn toets Terugverende toets om AROFLEX aan de
lijn te verbinden vanuit de stand by toe -
stand. Heeft geen functie in off-line bedrijf.
Flakkerende lamp in deze toets geeft aan
dat de deksel open staat of dat er geen

papierrol in de verreschrijver zit.

OFF LIM3 toets Terugverende toets om AROFLEX in
OFF LINE bedrijf te zetten, uitgaande van
de stand by toestand. De lamp brandt
wanneer AROFLEX in OFF LINE bedrijf is,

OUT toets Terugverende toets om AROFLEX uit te
schakelen vanaf een bedrijfstoestand naar
de stand by toestand. De lamp in deze
toets brandt wanneer AROFLEX in lijn-

bedrijf werkt.

Reserve toets, te gebruiken voor openbare
telex netten etc.

COPY OFF toets Terugverende toets ( alleen voor NATO-
apparaten ) om de bladschrijver uit te
schakelen. De lamp in deze toets brandt
wanneer de bladschrijver uitgeschakeld is.
Wanneer de brandende lamptoets ingedrukt
wordt, wordt de bladschrijver weer inge
schakeld. Wanneer de bladschrijver uit
geschakeld wordt, wordt de bandponser
automatisch aangeschakeld.
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De bandponser kan alleen maar uitge -
schakeld worden door middel van druktoets
15.

PUNCH STANDBY Twee-positie druktoets om de bandponser
in de stand by toestand te zetten voor

lijnbedrijf zodat alle binnenkomende ver
keer automatisch geponst en gedrukt wordt.
Wanneer de toets ingedrukt is, staat de
bandponser in de stand by toestand.

PROCEDURE toets Twee-positie druktoets om het vercijferen
te beginnen. Wanneer de toets ingedrukt
is, gaat de rode lamp branden en is ARO
FLEX klaar om de crypto procedure te

beginnen zoals die in paragraaf 4. 4. 2.
hierna beschreven is.
Na het voltooien van de crypto procedure
kunnen de klare tekst Format Lines
1 ... 4 ( nl. start van het bericht, routing

indicatoren, geadresseerden, afzender
e. d. ) ingevoerd worden zonder dat het
aantal Nieuwe Regels geteld wordt.
Brandende lamp geeft de PROCEDURE
toestand aan. Het loslaten van de toets
beeindigd het vercijferen.

PREAMBLE toets Terugverende toets om AROFLEX in de
PREAMBLE toestand te brengen zodat de
Format Lines 5 .. . 11 en, indien nodig,
14 en 15 voor het einde bericht, ingevoerd
kunnen worden indien strikt volgens de
ACP-127 gewerkt wordt.
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In deze toestand wordt het aantal nieuwe

regels geteld, teneinde er voor te kunnen
zorgen dat de eerste "pagina" met crypto
20 regels bevat.

ENCI toets Terugverende toets om AROFLEX in de
vercijfertoestand te brengen, hetgeen door
de brandende lamp aangegeven wordt.
In de DIRECTE VERCIJFEREN toestand

begint het drukken en ponsen van het
cryptogram onmiddelijk na het drukken
van deze ENCI toets ; het vercijferen
wordt beeindigd door de PROCEDURE
toets los te laten. ( Indien nodig kan nog
klare tekst voor het automatische beein-

digen van het cryptogram ingevoerd
worden door eerst de PREAMBLE toets

nogmaals in te drukken ) .
In de INDIRECT VERCIJFEREN toestand
veroorzaakt het indrukken van de ENCI
toets het afdrukken van ////////// ( 10
schuine strepen ) teneinde precies aan
te geven waar het vercijferen begon.
De ingevoerde klare tekst wordt ook in
klare tekst afgedrukt en/of geponsd,
zodat meelezen en correcties mogelijk

zijn. Wanneer het INDIRECTE VERCIJ
FEREN beeindigd wordt, worden nogmaals
////////// ( 10 schuine strepen) gedrukt.

10. OUTPUT toets Terugverende toets voor het produceren
van het resultaat van het vercijferen en
ontcijferen van tekst in de INDIRECTE
VERCIJFER of INDIRECT ONTCIJFER
toestand.
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Gedurende het produceren van het resul
taat brandt de witte lamp. Wanneer de
brandende toets ingedrukt wordt stopt het
afdrukken van het resultaat en kan men
weer aan het begin beginnen.
De uitvoer kan zo dikwijls als nodig is
herhaald worden. Het oplichten van de
lamp benevens het procedure signaal in
de VERCIJFER toestand geven aan dat
de 19e regel van de 6e pagina van het
cryptogram zojuist begonnen is en dat
het cryptogram binnen 30 klare tekst
karakters beeindigd moet worden teneinde
niet meer dan 6 crypto pagina's te omvatten.
In de INDIRECT VERCIJFEREN toestand
worden toetsenbord en bandlezer geblok -
keerd bij het bereiken van het einde van
de 6e crypto pagina ; in de DIRECTE
VERCIJFEREN toestand is het mogelijk
om met het vercijferen door te gaan tot
99 complete bladzijden. Het ontcijferen
van zo'n lang cryptogram moet in de
DIRECTE ONTCIJFEREN toestand plaats
vinden.

11 INDIRECT toets Twee-posi t ie druktoets om AROFLEX in
de DIRECTE of INDIRECTE toestand te
brengen ; brandende lamp en ingedrukte
stand geven aan dat het apparaat in de
INDIRECTE toestand staat, met meelezen
van de invoer en produceren van het re
sultaat na het drukken van de OUTPUT
toets.
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De bedrijfstoestand moet gekozen worden
voordat met het vercijferen of ontcijferen

begonnen wordt. Het branden van de
lamp in de INDIRECTE bedrijfstoestand
geeft aan, dat er nog tekst in het geheugen
aanwezig is. Overgaan van INDIRECT
naar DIRECT en vice versa poetst het

geheugen schoon en doet de lamp uitgaan.

12 PLAIN toets Twee-positie druktoets om AROFLEX in
de KLARE TEKST bedrijfswijze te zetten;
brandende lamp en ingedrukte coets geven
de toestand aan. Het drukken van de PLAIN
toets poetst het geheugen schoon.

13 CORRECTIE toets Terugverende toets voor het karakter-
voor-karakter corrigeren van:
- invoer in de INDIRECT VERCIJFEREN

bedrijfswijze
- invoer in de INDIRECT ONTCIJFEREN

bedrijfswijze
- invoer voor de pagina-informatie
- met de hand ingevoerde berichtensleutel

(zie paragraaf 7.3.)
De lamp in deze toets heeft 3 functies:
- constant branden in de INDIRECTE

ONTCIJFER toestand geeft aan dat het
format niet juist is.

- langzaam flakkeren + procedure signaal

in de ONTCIJFER toestand na het pas
seren van de lie groep van het crypto

gram geeft aan, dat er geen sleutel in
het geheugen staat waarmede het onder-
havige cryptogram ontcijferd kan worden
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- snel flakkeren + procedure signaal in

elke bedrijfstoestand geeft aan dat de
SPECAT sleutel in het slot gestoken
en omgedraaid moet worden voordat
verder gegaan kan worden met het

gebruik van het apparaat terwijl sleutel
geheugen "x" of "y" gebruikt worden.

14 DE CI toets Twee-positie toets om AROFLEX in de
ONTCIJFER toestand te brengen; het
branden van de lamp geeft aan dat het

apparaat op ontcijferen staat.

1 5 P O N S A A N / U I T Terugverende toets om de ponser aan en
uit te schakelen; het branden van de lamp
in deze toets geeft aan dat de ponser in

geschakeld is. Deze schakelaar wordt
gepasseerd in lijn-verbonden apparaten
door de PUNCH STAND BY toets@

16 PONSBAND DOOR LOOP

17 PONSBAND
TERUGSTAPPEN

Terugverende drukknop om "Letters" te
pons en achter elkaar, onafhankelijk van
de heersende bedrijfstoestand, om de band
door te laten lopen.

Terugverende drukknop om de ponsband
terug te laten stappen voor correctie;
wanneer de druktoets stevig ingedrukt
wordt, stapt de band een karakter achter
uit.

PONSBAND KLEM Kleine, twee-positie klem aangebracht
onder de kunststof kap, welke gebruikt
wordt om de ruimte voor de ponsband

vrij te maken voor het invoeren van nieuwe
band.
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Wanneer de klem vastgezet wordt, wordt
automatisch 20 maal Letters geponst.

19 STRAKBANDCONTACT De ponsband voor de ponsbandlezer moet
over dit contact heen gevoerd worden
zodat een strakke band de bandlezer doet

stoppen.

20 BANDLEZER AAN/UIT Terugverende toets voor het starten en
stoppen van de bandlezer, wanneer een
band is ingevoerd en het deksel(kyis

gesloten, kan een karakter worden uitge
lezen door de toets zeer kort te drukken.
Wanneer de toets iets langer ingedrukt
wordt ( ca. 5 seconde ), blijft de band

doorlopen. De band kan gestopt worden
door op de knop te drukken.

21 BANDLEZER DEKSEL Gearreteerde deksel om de bandlezer

vrij te maken zodat een band kan worden
ingelegd, met de transportgaatjes in het
trans portwieltje.

22 SPECAT slot Slot voor het insteken en omdraaien van
de physieke SPECAT sleutel, waarmede
de sleutelcompartimenten x of y toeganke-
lijk worden voor gebruik. De noodzaak
voor het omdraaien van de SPECAT
sleutel wordt aangegeven door het snel
flakkerenvan de CORRECTIE lamp(13)

23 ZEROIZE knop Rode terugverende en verzonken knop
voor het nul-stellen van alle sleutel- en

tekstgeheugens in geval van nood.
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De knop moet ook gedrukt worden wanneer
de AROFLEX uitgeschakeld wordt voor

langer dan 3 uur en voor langere periodes
opgeslagen wordt.
Het drukken van de toets doet het waar -

schuwingslicht (25) uitgaan.

24 INSERT slot Slot voor het insteken en omdraaien van
de physieke INSERT sleutel voor het in
voer en van sleutels.

25 WAARSCHUWINGSLICHT Dit waarschuwingslicht (L.E.D.) gaat
aan wanneer de vasthoudbatterijen voor
het vasthouden van de inhoud van de

geheugens door netspanningsuitval e. d.
belast worden. Vol geladen batterijen

zijn in staat om gedurende ongeveer
3 uur de inhoud van de geheugens te be -
schermen. Het licht gaat branden zodra
de AROFLEX van de netspanning wordt
af gehaald. De vasthoudbatterijen worden
automatisch afgeschakeld wanneer de

restspanning beneden een bepaalde veilig-
heidsgrens zakt. De batterijen worden
constant opgeladen zolang de netspanning
aan de AROFLEX ligt.

26 Connector Voorste connector om een snelle ponser
aan te sluiten.

27 Connector Middelste connector om een snelle band
lezer aan te sluiten.

28 Connector Achterste connector voor het aansluiten
van de lijnwaarschuwingslamp en het

voetpedaal bij gebruik over lijnen.
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29 CONNECTOR Wordt in OFF LINE bedr i j f n iet gebruikt .
Kan in de toekomst ook gebruikt worden
voor het invoeren van sleutels door middel
van een "electronisch pistool".
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3 . I N S TA L L AT I E

3.1. Uitpakken

1. Wanneer het apparaat verpakt is in een houten transportkist:

a. Verwijder de 2 triplex plankjes die tegen de voor- en
achterzijde van de kist zijn geschroefd, door middel van
het verwijderen van de vleugelmoeren en bouten.

b. til de AROFLEX uit de kist met behulp van de 2 touwen
die aan de houten draagplaat bevestigd zijn, waarbij er

op gelet moet worden dat het touw aan de rechterzijde
niet verward raakt met de rollenhouder van de bandponser.

c. verwijder de 4 stuks M 8 bouten en grote vulringen van
de onderkant van de houten basisplaat met stootkussens.

d. neem de INSERT en SPECAT sleutels uit de ponsafval-
houder.

e. sla het verpakkingsmateriaal op voor toekomstig gebruik.

2. Wanneer het apparaat verpakt is in een metal en transportkist:

a. zet de kist recht overeind met de draaghandvatten en
uitslaande steunen boven.

b. zwaai beide steunen over 90 graden naar buiten totdat zij
recht op de transportkist staan. De steunen zijn vastge-
maakt aan de kist door middel van drukbare haken.

c. maak de deksel van de transportkist vrij door de twee

grendels onderaan over 90 graden te verdraaien.
d. zwaai het deksl van de transportkist, met AROFLEX er

op gemonteerd, naar buiten over 270 graden zodat de
bodem van het deksel nu op de bovenzijde van de trans

portkist rust. Zet het bedieningsvlak vast door middel
van de 2 terugdrukbare haken die precies passen in de

inkepingen die voor dat doel in het deksel aangebracht zijn.
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e. neem de INSERT en SPECAT sleutels uit de ponsafval-
houder, na de veer die de houder op zijn plaats houdt,
naar buiten gedrukt te hebben.

3.2. Installatie

1. Voor installatie in een gebouw :

a. plaats AROFLEX op een bureau of een tafel, controleer
of de netspanning 220 volt is, steek de netsteker in een
wandcontactdoos met randaarde. De lamp in de LINE toets
flakkert langzaam om aan te geven dat er geen papier rol
aangebracht is.

b. als AROFLEX ook over de lijn gebruikt moet worden,
moet de 8-polige lijnaansluitingssteker in de lijncontact-
doos gestopt worden, nadat men zich er van overtuigd
heeft dat de AROFLEX uitgerust is met de geschikte
lijnapparatuur.

2. Voor installatie aan boord van schepen, commandowagens etc. :

a. plaats de AROFLEX op een rubber mat bovenop de metalen
basisplaat. Bevestig het apparaat door middel van bout-
samenstellingen volgens figuur 2 en de gaten "A" van
figuur 3. Zorg er voor dat de rubber ringen en schijven
precies in de gaten passen die daarvoor in de basisplaat
zijn aangebracht.

b. bevestig de metalen grondplaat op het bedieningsvlak door
middel van klampen of zo, of gebruik de methode waarop
de basisplaat is vastgemaakt op het deksel van de metalen
transportkist.

3. Voor installatie in de metalen transportkist :

a. plaats de montageplaat met daarop de AROFLEX, bevestigd
volgens paragraaf 3. 3. 2. , boven op het bedieningsvlak van
de transportkist.
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b. plaats de voorste gaten over de twee op staande pinnen,
trek de gehele basisplaat terug zodat de rand van de
basisplaat in de gleuven van de pinnen valt en zet de
basisplaat vast op het lid van de kist door middel van
2 M 8 bouten in de daarvoor aangebrachte gaten. Tevens
moet de aardverbinding onder een der bouten worden
vastgezet.

c. verbind de aardkabel met de aardingsplaat aan de achter
zijde van AROFLEX ( plaat met vleugelmoer ).

d. leidt de netkabel en de lijnkabel door de rubber klemmen,
plaats de klemmen op de daarvoor bestemde plaats aan de
rand van de transportkist en duw de kabels achter de
veren die tegen de achterwand van de kist gemonteerd zijn.
De netsteker en lijnsteker kunnen opgeborgen worden in
het kleine metalen kistje dat zich onder in de kist bevindt.

e. het rubber koord in de tranpostkist dient om de papier-
houder op zijn plaats te houden tijdens het transport.

3. 3. Netvoeding

1. Het apparaat is ingesteld voor een netspanning van 220 volt
nominaal, toe te voeren via SHUKO stekers met randaarde.
Een reserve netcontactdoos wordt bijgeleverd voor die
gevallen waar andere typen netcontactdozen in gebruik zijn.

2. Om AROFLEX in te stellen voor gebruik op een net van 110
volt nominaal, moet het gehele voedingsapparaat verwijderd
worden en moet een doorverbinding in dat voedingsapparaat
omgezet worden. Dit is een taak van een onderhoudsmonteur
en kan niet door de bedienaar gedaan worden.
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Om AROFLEX te laten werken vanaf een voedingsbron van
nominaal 24 volt gelijkspanning, kan het gehele wisselstroom-
voedingsapparaat vervangen worden door een speciaal gelijk -
stroomvoedingsapparaat. Ook dit moet door een onderhouds-
technicus geschieden. Het is uiteraard ook mogelijk om het
wisselspanningvoedingsapparaat te laten zitten en gebruik te
maken van aparte 24 volt naar 220 volt omvormers.

Om AROFLEX te bedrijven vanaf een 12-volt gelijkspannings-
bron, moet van een speciale omvormer gebruik gemaakt
worden.

3.4. Klaarmaken voor gebruik

Maak de drukkop vrij door het metalen stripje dat zich tussen
de geleiderail en de inkeping in de drukkop bevindt, omhoog
te klappen.

Breng een rol papier aan volgens tekening die aan de binnen-
zijde van de verreschrijver deksel is aangebracht.

Steek de steker in het stopcontact; men zal een relais horen
opkomen en AROFLEX is nu klaar voor gebruik ( in stand
by), terwijl het apparaat ongeveer 40 VA uit het net opneemt.
Een automatisch geschakelde ventilator zorgt voor het koelen
van het voedingsapparaat.

Breng een ponsbandrol aan in de ponser volgens de tekening
aan de zijkant van de ponser. Zet de klem Q8) onder de
ponsdeksel los zodat de ponsband gemakkelijk ingeschoven
kan worden. Zet de klem Q8) weer vast zodra de band inge
schoven is; er worden nu automatisch een aantal Letters
geponsd.
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5. Het langzaam flakkeren van de LINE lamp fl) geeft aan dat
er geen papierrol aangebracht is of dat de deksel van de
verreschrijver nog niet gesloten is.

6. AROFLEX wordt in de OFF LINE bedrijfstoestand gebracht
door drukken op de terugverende OFF LINE toets(2),
waardoor de lamp in die toets aangaat.
Om AROFLEX terug te schakelen naar de stand by toestand,
met behoud van de inhoud van het geheugen, moet de OUT

toetsL3Jgedrukt worden. Alle lampen moeten nu uit zijn.

7. AROFLEX wordt geheel uitgeschakeld wanneer de netsteker
uit de doos wordt getrokken of wanneer de netvoeding
geheel wordt uitgeschakeld. Zodra AROFLEX uitgeschakeld
is, licht de waarschuwingslamp (25) op, waarmede aangegeven
wordt dat de batterijen belast worden om de inhoud van het
geheugen intact te houden. Dit is nodig om de gevolgen van
tijdelijke spanningsuitval te overbruggen.
De batterijen kunnen het geheugen gedurende ongeveer 3 uur
intact houden en worden automatisch uitgeschakeld zodra de
spanning beneden een van te voren ingestelde drempel valt.
Als de batterijen te zeer ontladen worden, kunnen zij defect
raken. Om de belasting van de batterijen af te schakelen en om
tegelijkertijd de inhoud van het geheugen ( zowel tekstgeheugen
als sleutel geheugens ) op nul te stellen, moet de rode ZEROIZE
toets (23) krachtig ingedrukt worden. Hierdoor gaat tevens de
waarschuwingslamp (25) uit.

3. 5. Verpakken

Zoals het uitpakken, maar dan in omgekeerde volgorde.
Zet de drukop vast door het omzwenken van het metalen stripje
aan de linkerzijde van de geleide rail, tussen de rail en de
drukkop.
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Zorg er voor dat de waarschuwingslamp (25) niet meer
brandt en dat alle geheugens schoongepoetst zijn door het
drukken op de rode ZEROIZE toets (23) .
Wanneer het apparaat voor langere tijd ( bijvoorbeeld meer
dan 1 maand) opgeslagen wordt, is het het beste om de
batterij doos uit het apparaat te verwijderen en deze om de
maand op te laden met 24 volt, max. 20 mA.
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4. BEDIENING, OFF LINE

4.1. Invoer /uitvo erorganen

1 . To e t s e n b o r d

a. Het toetsenbord is uitgerust met een speciale toets voor
het Nabla teken ( omgekeerde delta) om te dienen als

Message Validation symbool, karakter H in de cijferstand.
Het is de uiterst rechtse toets op de bovenste rij.
Tevens is het toetsenbord uitgerust met de Hier Is en
Wie Daar ? toetsen.

b. Het toetsenbord is uitgerust met een automatische letter/

cijfer omschakeling, die automatisch in werking gesteld
wordt wanneer dat nodig is. Het bedienen van de aparte

Cijfers en Letters toetsen is niet langer nodig, behalve
bij openbare telex netten.

c. Het toetsenbord heeft een eigen geheugen voor 10 karakters,
zodat meerdere karakters opgeslagen kunnen worden
voor het geval het intypen sneller geschiedt dan de inge
stelde baudsnelheid toelaat.

Bladdrukker

a. De bladdrukker is voorzien van een automatische Nieuwe

Regel functie die in actie komt wanneer het 69e karakter
op een regel wordt ingetypt. Deze Nieuwe Regel functie
wordt niet geponsd of verzonden of in het geheugen opge
nomen, doch dient uitsluitend om te voorkomen dat een
gehele regel op een enkele plaats wordt afgedrukt wanneer
toevalligerwijze een terugloopwagen vergeten of verminkt
zou zijn.

b. De bladdruker wordt uitgeschakeld door het drukken van
de COPY OFF toets(jA waardoor de lamp in die toets gaat
branden.
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Ponsbandlezer

De bandlezer heeft slechts een enkel bedieningsorgaan: de
bandlezer AAN/UIT/ENKEL druktoets (20) . Wanneer een
band is ingevoerd en de deksel is gesloten, zal de band een

stap getransporteerd worden door het zeer kort drukken op
deze toets (20) . Wanneer de toets langer dan \ seconde

ingedrukt wordt, loopt de band continu door tot het einde van
van de band. Wanneer de toets ingedrukt wordt tijdens het

lopen van de band, wordt de band gestopt. Hierdoor is het
afdrukken van enkele karakters mogelijk. Het deksel (2y
kan opgelicht worden zodat de band op zijn plaats kan worden

aangebracht, lopende over het strakbandcontact (lSj) en met
de transportgaatjes goed passend in de tanden van het trans-
portwiel.

4 . P o n s e r

De ponser wordt aan en uit geschakeld door middel van
PONSER AAN/UIT toets (l5) ; wanneer de lamp in deze
toets brandt, is de ponser ingeschakeld. Druktoets U.6)
wordt gebruikt voor het ponsen van "Letters" om de band te

transporteren. De ponsband terugdruktoets 17 transporteert
de ponsband een plaats terug zodat fouten gecorrigeerd kunnen
worden door "uitletteren". De PUNCH STAND BY toetsuT)
is alleen werkzaam tijdens bedrijf over de lijn ( zie paragraaf
5 ).

Signalen

Het procedure signaal ( 3 belletjes ) weerklinkt wanneer fouten
in de procedure gemaakt worden, bijvoorbeeld het indrukken
van toetsen op het verkeerde moment of fouten in de bediening.
Over het algemeen wordt tezamen met het procedure signaal
de bandlezer en het toetsenbord geblokkerd totdat de fout is
hersteld.
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Wanneer de volgorde gebruikt wordt zoals hieronder omschreven
zal een procedure signaal niet voorkomen.

4.2. Klare Tekst Bedrijf

Algemene opmerking: In de hierna volgende paragrafen wordt er
steeds van uit gegaan dat begonnen wordt terwijl alle toetsen los staan
en alle lampen uit zijn.
De Instructiekaart AROFLEX bevat een sterk verkort uittreksel van de
gebruiksaanwijzing.

1. Druk de OFF LINE toets(i)in en druk de PLAIN toets @
in. De lampen in beide toetsen gaan aan. Tekst, die inge
voerd wordt via het toetsenbord of vanaf de bandlezer, wordt
gedrukt en geponsd. Klare tekst, die op deze wijze wordt
ingevoerd, wordt niet in het geheugen opgeslagen.

2. Zolang AROFLEX in klare tekst bedrijf staat, is elke andere
bedrijfswijze onmogelijk. Pogingen om zonder het loszetten
van de PLAIN toets Q2) een andere bedrijfswijze te verkrijgen
resulteren alleen maar in het procedure signaal. Klare tekst
bedrijf heeft voorrang boven alle andere bedrijfswijzen.

3. Fouten tijdens de invoer kunnen verbeterd worden door het
terugstappen van de band en het uitletteren.

4. Het indrukken en weer loslaten van de PLAIN toets U2)na
vercijferen of ontcijferen wordt gebruikt om het tekstgeheugen
schoon te poetsen zonder dat de sleutelgeheugens gepoetst
worden.

4.3. Sleutelinstelling

1. Druk de OFF LINE toets(T)
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Steek de physieke INSERT sleutel in het INSERT slot (24)
en draai hem om : AROFLEX drukt automatisch het woord
INSERT af.

Kies het vereiste sleutelcompartiment door het adresseer-
karakter van dit compartiment op het toetsenbord te typen :
A. . . .W voor normale sleutels, X en Yvoor SPECAT sleutels
en z voor de speciale sleutel voor het automatisch ver- en

ontcijferen van de sleutel-indicator (identif icatie-nummer).

Neem de sleutel (5-cijfer serie nummer, 24 karakters en
controle woord van 5 karakters) over van de sleutellijst ;
voer deze in met het toetsenbord of via de bandlezer.
Het gekozen compartiment en het serienummer van de
sleutel worden afgedrukt.

Nadat het 24ste significante karakter en het contrdle woord
van de sleutelinstelling ingevoerd zijn, wordt automatisch het
contrdle woord van de zojuist ingebrachte sleutel afgedrukt.

Vergelijk het contrdle woord met het contrdle woord van de
sleutellijst. Het notitie-bordje op de AROFLEX kan gebruikt
worden om het contrdle woord, het serie-nummer of de
bestemming met een glaspotlood te noteren.

Nadat de sleutelinstelling gecompleteerd is en het contrdle
woord is ingevoerd, veroorzaakt een Terugloop Wagen of
Nieuwe Regel het genereren van het woord INSERT op een
nieuwe regel zodat alle sleutelcompartimenten wederom

toegankelijk zijn voor het instellen van de sleutels. Als er een
fout is gemaakt in de sleutelinstelling worden 2 contrdle woorden

afgedrukt: het woord dat berekend had moeten worden volgens
de sleutellijst en daarna het woord zoals het daadwerkelijk
berekend is door de machine.
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8. Wanneer er een fout gemaakt wordt tijdens het invoeren van de
sleutel, moet de INSERT sleutel (25) weer omgedraaid worden;
AROFLEX drukt het woord INSERT af op een nieuwe regel;

type hetzelfde sleutelcompartiment adres als gebruikt voor de
eerste poging en herhaal het invoeren van de sleutel. Een

Terugloop vragen of Nieuwe Regel maken een nieuwe poging
ook mogelijk.

9. Het feit dat het contrdle woord gelijk is aan het contrdle woord
vermeld op de sleutellijst is een positieve indicatie dat AROFLEX

goed functioneert en dat de sleutel juist is ingevoerd.

10. De SPECAT sleutel compartimenten zijn alleen maar toegankelijk
voor sleutelinstellen, vercijferen of ontcijferen wanneer de

physieke SPECAT sleutel in het slot (22) gestoken en
omgedraaid is. Het snelle flakkeren van CORRECTIE lamp (l3)
geeft aan dat de SPECAT sleutel niet omgedraaid is en dat
sleutelcompartimentX of Y gebruikt moet worden.

11 . Sleutels kunnen ook door middel van ponsbanden worden ingevoerd.
Het compartiment adres moet met de hand worden ingetypt
waarna de ponsband uitgelezen kan worden.

Sleutelinstelling door middel van een "electronic gun" is
voorbereid via de achterste connector

12. Ingevoerde sleutels blijven in het geheugen gedurende net-

spanningsuitval dankzij de aanwezigheid van reserve batterijen.
Deze worden constant opgeladen zolang AROFLEX aan het net
verbonden is. Om alle sleutelinstellingen op nul te zetten
moet de rode ZEROIZE knop (23) ingedrukt worden.
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13. Zodra het instellen van de sleutels gereed is, moeten de
INSERT en SPECAT sleutels verwijderd en opgeborgen worden.
Druk de OUT toets (§) om AROFLEX in cle ruststand te

brengen, klaar voor gebruik.

14. Wanneer het contrdle woord niet onmiddellijk na de sleutel
zelf wordt ingevoerd, resulteert het intypen van Terugloop

Wagen in het afdrukken van het volgnummer en het contrdle woord.
"INSERT" op een nieuwe regel volgt na Terugloop Wagen of
Nieuwe Regel.

15. Als geen indicator sleutel in compartiment Z is ingevoerd,

beginnen en eindigen alle cryptogrammen met de groep ZZZZZ
om aan te geven dat er geen automatische vercijfering van de
indicator heeft plaats gevonden.

4. 4. Vercijferen

4.4.1. Keuze van DIRECTE of INDIRECTE bedrijfswijze.

AROFLEX kan naar keuze bedreven worden in de INDIRECTE
of in de DIRECTE bedrijfswijze. Over het algemeen zal de
DIRECTE bedrijfswijze gebruikt worden wanneer de te
behandelen tekst reeds voorgeponst is en het niet nodig is om
de ingevoerde tekst nogmaals te controleren. Het gewenste
resultaat, namelijk het cryptogram of de ontcijferde tekst,
wordt tegelijk met de invoer afgedrukt en/of geponst.

De INDIRECTE bedrijfswijze wordt gebruikt wanneer de
invoer vanaf het toetsenbord moet plaatsvinden en het dus

operationeel wenselijk is dat de invoer meegelezen wordt.
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Nadat de invoer geheel of gedeeltelijk voltooid is, verschijnt
het gewenste resultaat na het drukken van de OUTPUT toetsUO).

De bedrijfswijze moet vastgesteld worden voordat begonnen
wordt met het vercijferen of ontcijferen. Wanneer de INDIRECT
toets (ll) ingedrukt wordt, werkt AROFLEX in de INDIRECTE

bedrijfswijze.
Wanneer de toets (ly losgelaten wordt, is AROFLEX weer in
de DIRECTE bedrijfswijze en brandt de lamp in die toets niet
meer.

DIRECT : invoer vanaf bandlezer - geen meelezen van inge -
voerde tekst - onmiddelijk resultaat.

INDIRECT : invoer vanaf toetsenbord - meelezen van inge -
voerde tekst - resultaat in tweede arbeidsgang.

4 . 4 . 2 . C r y p t o p r o c e d u r e

Voordat begonnen kan worden met het eigenlijke vercijferen
moet de ondervolgende vaste crypto procedure uitgevoerd
worden :

1. Druk de OFF LINE toets (2) in.
2. Kies de DIRECTE of INDIRECTE bedrijfswijze (toets (ll) )
3. Druk de PROCEDURE toets(V)in : de lamp in deze toets

gaat branden en AROFLEX drukt het serie nummer en
en contrdle woord van de indicator-sleutel af ( indien deze
is ingevoerd), gevolgd door het woord SELECT op een
Nieuwe Regel.

4. Kies het vereiste sleutel compartiment door het intypen
van het adres karakter op het toetsenbord :
- adres wordt afgedrukt
- indicator en contrdle woord die bij de gekozen sleutel

behoren worden afgedrukt
- AROFLEX genereert het woord PAGE 1 op een Nieuwe

Regel.
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5. AROFLEX is nu gereed om de in te typen Stations Identifi
catie en Stations Serie Nummer ( de zogenaamde pagina-
informatie ) op te slaan ; deze pagina informatie bestaat
uit maximaal 17 karakters. Wanneer een Terugloop Wagen
ingetypt wordt of wanneer meer dan 17 karakters worden
ingevoerd, genereert AROFLEX 4 x Nieuwe Regel, 2 x
Terugloop Wagen en 16 x Letters om een duidelijke scheiding
te weeg te brengen tussen cle crypto-procedure ( die niet
verzonden wordt) en het eigenlijke bericht. Wanneer zulks
gewenst is, kan de pagina-informatie geheel weggelaten
worden, hetzij door een Terugloop Wagen te typen na het
afdrukken van het woord PAGE 1, hetzij door het verzetten
van een verbinding zoals beschreven in paragraaf 7. 3.

6. Fouten in de pagina informatie kunnen karakter-voor-
karakter hersteld worden door het indrukken van de
CORRECTIE toets (S) .

4.4.3. Vercijferen, DIRECTE bedrijfswijze.

1. Laat de INDIRECT toets (ll) los om er zeker van te zijn
dat AROFLEX inderdaad in de DIRECTE bedrijfswijze
werkt.

2. Na het voltooien van de crypto procedure is er de gelegen
heid om in klare tekst de kop van het bericht in te typen.
Indien volgens ACP-127 gewerkt wordt, kunnen nu de
Format Lines 1 ... 4 ingetypt worden zonder het teilen
van het aantal Nieuwe Regels. Alle tekst, die nu inge
voerd wordt, wordt in het geheugen opgeslagen en t. z. t.
als klare tekst weer uitgevoerd. Wanneer er geen klare
kop aan het bericht behoeft vooraf te gaan, kan het in -
voeren van tekst in de PROCEDURE bedrijfswijze geheel
achterwege blijven.
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3. Druk de PRAMBLE toets {8 J in voor het invoeren van klare
tekst kop met het teilen van Nieuwe Regels. Dit zijn de
Format Lines 5 11 van de ACP-127. De Procedure

lamp gaat uit en de lamp in de PREAMBLE toets gaat branden.
In de PREAMBLE mode worden alleen de significante
karakters Cijfers of Letters gebruikt; Cijfers of Letters
karakters die geen betekenis hebben worden niet behandeld.
Tekst, die in de PREAMBLE bedrijfswijze ingevoerd wordt,
wordt in het geheugen opgeslagen en het aantal Nieuwe Regels
wordt geteld voor de pagina procedure, die vereist is in
ACP-127. De eerste crypto pagina moet namelijk bestaan
uit 20 regels, te rekenen vanaf Format Line 5. Format
Line 10 van de ACP-127 is bestemd voor opgave van het
aantal groepen van een cryptogram; op dit moment is dat
aantal nog onbekend.

4. Druk de ENCIPHER toets (V) in: de lamp in die toets gaat
branden en de lampen in de Procedure of Preamble toetsen

gaan uit. Een "Start Crypto Vlag" bestaande uit Letters -
Cijfers - Letters - Cijfers - Letters, TW, TW, NR wordt
gegenereerd, De vercijferde indicator (de eerste
vijf-letter groep), de vijfmaal herhaalde berichten sleutel en
5 andere crypto groepen worden nu afgedrukt en geponst en
in het tekst-geheugen opgeslagen. De tekst (inhoud van het
bericht, Format Lines 12 en 13) wordt door middel van de
bandlezer ingevoerd en wordt onmiddellijk vercijferd.
De crypto tekst is circa 25% langer dan de originele tekst

wegens het tussenvoegen van extra spaties en Nieuwe Regels
en vanwege de 32-naar-26 omzetting. Het afdrukken van de

cryptotekst loopt achter bij invoeren van de te vercijferen
tekst. Overtollige Cijfer/Letter combinaties worden weg-

gegooid en niet vercijferd.
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5. Wanneer om de een of andere reden nodig mocht blijken om klare
tekst nog voor het einde van het bericht toe te voegen (bijvoorbeeld
Correcties Format Lines 14 of 15), moet de PREAMBLE toets

( 8 J ingedrukt worden nadat de invoer van de te vercijferen
tekst geheel geschied is.

6. Nadat in klare tekst cle Separation BT (Format Line 13) ingevoerd
is en nadat het einde bericht, einde crypto teken NNNN ingevoerd

is, laat men de PROCEDURE toets f 7j los, waardopr alle lampen
uitgaan en het afdrukken en ponsen van het cryptogram automatisch
beeindigd wordt. Het afdrukken en ponsen van het cryptogram,
indien niet reeds gestopt, gaat gewoon door totdat het gehele

cryptogram klaar is. Het cryptogram wordt beeindigd met
afdruk van BT, afdruk van de groepentelling, 8 x Nieuwe Regel,
NNNN, 12 Letters.

7. Voor het begin van de 21 e regel van het cryptogram, te teilen
vanaf het ogenblik dat de PREAMBLE of ENCI toets is ingedrukt,
wordt automatisch de pagina informatie toegevoegd, bestaande
uit 4 x Nieuwe Regel, 2 x Terugloop Wagen, PAGE 2 en gevolgd
door de Stations Identificatie en Serienummer, indien deze

ingevoerd waren volgens punt 4. 5. 2. 6. hierboven. Deze pagina
procedure wordt bij het begin van elke nieuwe pagina herhaald.

8. Een waarschuwing (procedure signaal benevens het oplichten van
de lamp in de OUTPUT toets fluj ) wordt gegeven bij het begin
van de 20e regel van de 6e pagina van het cryptogram, zodat het

cryptogram beeindigd wordt binnen maximaal 30 klare tekst
karakters (de zesde groep van de 20ste regel) zodat de maximale

lengte van een cryptogram (6 pagina's) niet overschreden wordt.
Deze maximale lengte is slechts van toepassing op de ACP-127,
waar een bericht niet langer mag zijn dan 6 pagina's. Het hierboven
omschreven waarschuwingssignaal kan ook genegeercl worden en
men kan, indien men dat wil, telegrammen van maximaal 99

pagina's maken in de DIRECTE bedrijfswijze.

4 - 1 0 D I E N S T G E H E I M



DIENSTGEHEIM

9. Het is niet mogelijk om copie'en vanuit het geheugen te
maken van cryptogrammen, die in de DIRECTE ENCI

bedrijfswijze gemaakt zijn. Het overschakelen van
DIRECT naar INDIRECT gaat gepaard met het schoon-

poetsen van het tekstgeheugen.

10. Zet AROFLEX in stand by, klaar voor gebruik, door middel
van het indrukken van de OUT toets (3 J .

4 . 4 . 4 . Ve r c i j f e r e n , I N D I R E C T E b e d r i j f s w i j z e .

1. Druk de OFF LINE toets [2 J in, lamp gaat aan.

2. Druk de INDIRECT toets fil) in, lamp gaat aan na het
indrukken van de PROCEDURE toets (V) .

3. Voer de crypto procedure uit zoals omschreven in

paragraaf 4.4.2. hierboven.

4. Indien gewenst, kunnen nu de Format Lines 1. . . 4 in de
PROCEDURE bedrijfswijze ingevoerd worden. De tekst
wordt opgeslagen in het geheugen, het aantal Nieuwe Regels
wordt niet geteld, en overtollige Cijfers /Letters overgangen
worden normaal verwerkt.

5. Indien gewenst, kunnen nu de Format Lines 5. . .1 in de
PREAMBLE bedrijfswijze ingevoerd worden na het drukken
van de PREAMBLE toets (8J . De tekst wordt in het

geheugen opgeslagen, het aantal Nieuwe Regels wordt geteld
en overtollige Cijfers/Letters tekens worden genegeerd.

6. Druk de ENCI toets ( 9J in na het beeindigen van de klare

kop van het bericht, De lamp in deze toets gaat aan en de
andere lampen gaan uit.
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AROFLEX drukt nu ////////// ( 10 schuine strepen) af
om duidelijk de plaats aan te geven waar het vercijferen
is begonnen. Deze aanduiding wordt niet in het geheugen
opgeslagen en verschijnt ook niet meer bij het ontcijferen.

7. De klare tekst ( inhoud van het bericht, Format Lines
12 en 13 ) wordt nu vanaf het toetsenbord of de bandlezer
ingevoerd en wordt tegelijkertijd in klaar afgedrukt.
De tekst wordt onmiddelijk vercijferd en in vercijferde
toestand in het geheugen opgeslagen.

8. Tussenvoegen van klare tekst Format Lines 14 of 15 vddr
het Einde Bericht is mogelijk door het drukken van de
PREAMBLE toetsQ nadat de klare tekst van het bericht
geheel is ingevoerd. Zowel de PREMABLE lamp als de
PROCEDURE lamp branden nu. Zodra de PREAMBLE toets
ingedrukt wordt, drukt AROFLEX opnieuw //////////
( 10 schuine strepen) af om het einde van het vercijferen
aan te geven. Indien het niet nodig is om klare tekst
Format Lines 14 en 15 toe te voegen aan het bericht, kan
deze stap geheel overgeslagen worden.

9. Het bericht wordt beeindigd door de PROCEDURE toets (j)
los te laten nadat klare tekst teken BT en NNNN ingevoerd
zijn. Alle lampen gaan uit en AROFLEX drukt automatisch
////////// ( 10 schuine strepen) af om het einde van de
vercijfering aan te geven. Indien de Einde Crypto Vlag
NNNN niet in de klare tekst ingevoerd wordt, wordt hij
automatisch toegevoegd aan het bericht bij het loslaten
van de PROCEDURE toets.

10. Bij het begin van de 20ste regel van de 6e pagina van het

cryptogram ( niet zichtbaar voor de bedienaar ) wordt een
"GEHEUGEN VOL" waarschuwing gegeven in de vorm van
het procedure signaal en het branden van de OUTPUT
lamp oo) .

4 - 1 2 D I E N S T G E H E I M



DIENSTGEHEIM

Het cryptogram moet nu binnen circa 20 klare tekst karakters

beeindigd worden om de maximum lengte van een bericht niet
te overschrijden. Als de maximum lengte overschreden wordt,
worden toetsenbord en bandlezer geblokkeerd in de INDIRECTE
VERCIJFER bedrijfswijze.

11. Druk de OUTPUT toets (lOJ om een gedrukte/geponste copie
van het cryptogram te verkrijgen, compleet met kop en einde
bericht. De lamp in de OUTPUT toets U.0J brandt zolang
AROFLEX bezig is de inhoud van het geheugen te spuien en

gaat uit wanneer het geheugen geheel uitgevoerd is.
De uitvoer van het cryptogram kan zo vaak als nodig is
herhaald worden. Het uitvoeren kan onderbroken en opnieuw

bij het begin begonnen worden door op de brandende OUTPUT
toets (io) te drukken. De INDIRECTE lamp blijft branden
zolang het geheugen nog niet gepoetst is.

12. Overtollige Cijfers/Letters tekens worden in de PREAMBLE
en VERCIJFER bedrijfswijze genegeerd teneinde geen onnodige

plaats in het geheugen te beleggen.

1 3. Zet de INDIRECT toets (ll) los om het geheugen schoon te poetsen.

1 4. Zet AROFLEX weer in de stand by stand door de OUT toets
3 ) in te drukken©

4.5. Ontcijferen

N.B. 1: Er wordt aangenomen dat AROFLEX gevuld is met de

juiste sleutels voordat met ontcijferen wordt begonnen.,
N.B. 2: Het eerste ingevoerde karakter om te ontcijferen moet

Letters , TW of NR zijn.
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4.5.1. Ontcijferen, DIRECTE bedrijfswijze.

1. Druk OFF LINE toets (2J; lamp gaat branden.

2. Druk de DECIPHER toets (h) in, lamp gaat branden.

3. Leg de ponsband in de bandlezer, vdor de vijf-letter
groep van de vercijferde indicator en start de bandlezer.

4. De klare kop van het bericht ( indien aanwezig ) wordt in
groepen van circa 30 karakters gedrukt/geponst of in
gehele lijnen. Het afdrukken/ponsen stopt even wanneer
het begin van het cryptogram ( de vercijferde indicator
en de eerste 10 groepen) langs de bandlezer gaat omdat
AROFLEX op dat moment aan het zoeken is naar het
juiste Format en de goede sleutel voor ontcijferen.
Zodra de sleutel gevonden is, wordt de ontcijferde tekst
in groepen van circa 20 karakters afgedrukt/geponst.
De pagina informatie en het Einde Bericht worden in de
ontcijferde tekst onderdrukt. NNNN in de ontcijferde
tekst wordt geihterpreteerd als Einde Crypto Signaal.

5. Als de juiste sleutel niet in het geheugen opgeslagen is,
stopt de band na het passeren van de lie groep en de
indicator ( sleutel nummer ) van de daadwerkelijk
gebruikte sleutel wordt automatisch ontcijferd en afgedrukt,
wanneer tenminste de correcte indieator-sleutel opge -
slagen is. Als ook de indicator sleutel niet in het geheugen
zit, geeft het langzame flakkeren van de CORRECTION
lamp Q3) aan dat er geen sleutel is. Als cle voor het
vercijferde bericht gebruikte sleutel wel in het geheugen
zit, wordt de automatisch vercijferde indicator van die
sleutel geheel genegeerd daar AROFLEX in staat is tot
volledig automatische ontcijfering.
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6. Snel flakkeren van de CORRECTIE lamp (13) en het
procedure signaal benevens het stoppen van bandlezer
en het blokkeren van het toetsenbord geeft een aanduiding
dat de gebruikte sleutel weliswaar in het geheugen zit
maar dat hij in compartiment x of y zit en dat derhalve
de SPECAT sleutel in het SPECAT slot (22) omgedraaid
moet worden voordat het ontcijferen plaats kan vinden.

7. Incorrect format van een cryptogram, gevonden nadat het
begin van het cryptogram als zodanig herkend is, veroor
zaakt het gaan branden van de CORRECTIE lamp (13)
De band zelf gaat door met stappen.

8. Verschillende crypto gramm en, die toevallig op dezelfde
band zijn geponst, kunnen achter elkaar ontcijferd worden
zonder verdere handelingen van de bedienaar, mits de
correcte sleutels in het geheugen zitten.

9. Wanneer een cryptogram geheel ontcijferd is, worden
het serie nummer en het contrdle woord van de gebruikte
sleutelinstelling na 4 Nieuwe Regels afgedrukt zodat
gecontroleerd kan worden of het bericht inderdaad ver
cijferd was en welke sleutel daarvoor gebruikt werd.

10. Nadat het ontcijferen voltooid is, moet de DECI toets (l4)
los gezet worden en de OUT toets (jT) ingedrukt worden
om AROFLEX in stand by te zetten, klaar voor gebruik.

4.5.2. Ontcijferen, INDIRECTE bedrijfswijze.

1. Druk de OFF LINE toetsQyin ; lamp gaat branden.

2. Druk de INDIRECT toets (n) in •
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3. Druk de DECI toets (li) in; DECI en INDIRECT

lampen gaan branden.

4. Voer de tekst in door middel van het toetsenbord of de
bandlezer. AROFLEX geeft automatisch een indicatie
betreffende de sleutel :
- "SLEUTEL AANWEZIG" wordt aangegeven door het

uitblijven van het procedure signaal, het niet gaan
branden van de CORRECTIE lamp U3) en het niet
blokkeren van het toetsenbord/bandlezer.

- "GEEN SLEUTEL" wordt aangegeven door het afdrukken

van de ontcijferde indicator + langzaam blinken van de
CORRECTIE lamp (13) + blokkeren van toetsenbord.

- "SPECAT" wordt aangegeven door het snel flakkeren

van de CORRECTIE lamp (lj) , het procedure signaal
en het blokkeren van het toetsenbord.

5. Wanneer de tekst ingevoerd wordt door middel van de

bandlezer, stopt de band nadat de lie groep gepasseerd is;
wanneer geen lampen gaan branden en geen procedure

signaal weerklinkt, is de juiste sleutel gevonden en kan
de band opnieuw gestart worden om de inhoud van het
bericht te ontcijferen.

6. Fouten in de invoer kunnen gecorrigeerd worden door het
drukken van de CORRECTIE toets (l3) ; in dat geval wordt
het laatst ingevoerde karakter uitgewist. Zie verder

paragraaf 4. 7.

7. Nadat de cryptotekst geheel ( of gedeeltelijk, indien men
snel wil zien wat de inhoud van het bericht is ) is ingevoerd
moet de OUTPUT toets (io) gedrukt worden : de lamp in
deze toets gaat branden en de ontcijferde tekst wordt

gedrukt/geponst. Het uitvoeren van de ontcijferde tekst
kan zo vaak als gewenst is herhaald worden door nogmaals

op de OUTPUT toets (io) te drukken nadat het licht uitge-
gaan is.
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Terwijl de uitvoer aan de gang is kan hij onderbroken
worden door nogmaals op de brandende OUTPUT toets (io)
te drukken; wanneer deze toets nu nogmaals ingedrukt
wordt, begint de uitvoer van het ontcijferde bericht weer
van voren af aan.
De INDIRECT lamp m) brandt om aan te geven dat er
nog (vercijferde) tekst in het geheugen staat.

8. Nadat het cryptogram geheel ontcijferd is tot aan de einde
crypto vlag NNNN, wordt de indicator en de contrdle groep
van de gebruikte sleutel na 4 nieuwe regels afgedrukt.

9. Nadat het ontcijferen gereed is, moeten de DECI (li) en
INDIRECT (ll) toetsen losgezet worden, moet de PLAIN
toets (l2) ingedrukt en losgelaten worden om het geheugen
te poetsen en moet de OUT toets CT) gedrukt worden om
AROFLEX in stand by te zetten, klaar voor gebruik.

4.6. Correcties

4 . 6 . 1 . C o r r e c t i e s i n d e c r y p t o p r o c e d u r e

Wanneer er fouten gemaakt zijn in de eerste 16 karakters van
de pagina informatie (stations identificatie en stations serie
nummer), moet de CORRECTIE toets (13) gedrukt worden
voor karakter-voor-karakter correctie van de invoer.
Het is ook mogelijk een nieuwe crypto procedure te starten
door de PROCEDURE toets (V) los te zetten en weer in te
drukken.

4.6.2. Correcties in de bedrijfswijze: INDIRECT VERCIJFEREN

AROFLEX is in staat om wijzigingen in de INDIRECT VER
CIJFEREN, PROCEDURE en PREAMBLE bedrijfswijzen
uit te laten voeren.
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Wanneer er een fout is gemaakt tijdens het intypen vanaf het
toetsenbord, zal het drukken van de CORRECTIE toets 03)
het laatst ingevoerde karakter uitwissen. Ter contrdle wordt
het uitgewiste karakter nogmaals afgedrukt. Nadat bijvoorbeeld
een fout wordt ontdekt nadat er al enige karakters daarna
ingevoerd zijn, moet de CORRECTIE toets U3) gedrukt worden
tot dat het foute karakter afgedrukt wordt en dus uitgewist is.
Vervolgens kan men doorgaan met de invoer van tekst.
Voorbeeld :

QWICK KCIW UICK resulteert in Q U I C K
toetsenbord correctie toetsenbord

vercijferd en opgeslagen in het geheugen. Op deze wijze
is het mogelijk om foutloze tekst via het toetsenbord op te
si aan zonder dat eerst een klare tekstband, al dan niet met
"uitgeletterde" fouten, gemaakt moet worden.
Men moet niet op de CORRECTIE toets drukken als hij nog
brandt; het corrigeren van tekst duurt eventjes. Wanneer de
lamp weer uit gaat betekent dit dat de correctie is uitgevoerd
en dat de toets opnieuw ingedrukt kan worden.

4.6.3. Correcties in de bedrijfswijze : INDIRECT ONTCIJFEREN

1. Geblokkeerd toetsenbord + procedure signaal + brandende
gele CORRECTIE lamp (li) geven aan dat het format van de
ingevoerde tekst niet correct is. Het "verkeerde" karakter
wordt geweigerd en een "correct" karakter kan ingetypt
worden ( bijv. spatie na te lange groepen of karakter na
te korte groepen ).

2. Wanneer er gedurende het intypen van de crypto tekst een
fout is gemaakt, kan het laatste karakter uitgewist worden
door het drukken van de CORRECTIE toets (G) zoals in
paragraaf 4. 6. 2. hierboven omschreven.
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Wanneer bijvoorbeeld de groep ABFDE ingetypt was waar
de groep ABCDE ingetypt hadbehoren te worden, wordt
de correctie toets 3 maal ingedrukt waarna het intypen
voortgezet kan worden. Het afgedrukte resultaat in het
bovenomschreven geval is dan :

ABFDEEDFCDE , resulterende in ABCDE
in het geheugen.

3. Geen signaal na het invoeren van de lie groep in de
INDIRECT ONTCIJFEREN bedrijfswijze betekent dat de
juiste sleutel inderdaad in het geheugen opgeslagen is :
het niet aanwezig zijn van de correcte sleutel wordt aan
gegeven door het afdrukken van de ontcijferde indicator.
De SPECAT toestand wordt aangegeven door het snel
flakkeren van de CORRECTIE lamp.

4. Wanneer, om de een of andere reden, een cryptogram
in de vorm van een ponsband in de INDIRECT ONTCIJFEREN
bedrijfswijze wordt ontcijferd, stopt de bandlezer na de
lie groep. Indien er geen signaal gegeven wordt en dus
de correcte sleutel in het geheugen is opgeslagen kan de
band opnieuw gestart worden. Onjuist format veroorzaakt
procedure signaal, blokkeren van toetsenbord en/of band
lezer en het oplichten van de CORRECTIE lamp (0) .
Het karakter dat zojuist uit de bandlezer is gelezen, is
nergens opgeslagen en gaat dus verloren. Hiermede moet
rekening gehouden worden bij het corrigeren van het format
met de hand en het vervolgens weer starten van de bandlezer.
Als de aangeboden groep te kort is, stopt de band op een
voorgeponste spatie en moeten dientengevolge een karakter
en een spatie ingetypt worden. Als de aangeboden groep
te lang is ( reeds 5 karakters afgedrukt), moet de band

opnieuw gestart worden.
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5. Het is mogelijk een tussentijdse uitvoer van de tekst te
verkrijgen gedurende het INDIRECT ONTCIJFEREN;
men kan, na het uitvoeren van een correctie, verifieeren
of de correctie juist is uitgevoerd. Na een tussentijdse
uitvoer kan het ontcijferen weer voortgezet worden op de
plaats waar het onderbroken was.

6. Het gebruik van de CORRECTIE toets geeft de mogelijk
heid om foutloze ponsbanden te maken zonder het uitletteren
in de klare tekst bedrijfswijze : in de INDIRECT ONTCIJFEREN
bedrijfswijze kan tekst in klare vorm ingevoerd en gecorri-
geerd worden. AROFLEX beschouwt deze klare tekst
gewoon als het begin van een cryptogram ( dat niet komt).
Nadat de klare tekst ingevoerd is, geve men Terugloop
Wagen en Nieuwe Regel, waarna het drukken op de OUTPUT
toets de inhoud van het geheugen doet verschijnen op de
bladdrukker of ponser.

7. Wanneer tekst ingetypt wordt in de INDIRECT ONTCIJFEREN
bedrijfswijze, moet de pagina informatie 6f geheel worden
weggelaten of geheel worden ingetypt ; wanneer eenmaal de
keus is gemaakt bij het begin van het invoeren van de tweede
pagina van een cryptogram moet men consequent blijven.

4.6.4. Correcties in de bedrijfswijze : DIRECT ONTCIJFEREN

1. Format fouten in de DIRECT ONTCIJFEREN bedrijfswijze
veroorzaken geen blokkeren van de bandlezer maar worden
alleen maar gesignaleerd door het oplichten van de gele
CORRECTIE lamp (13) . Het ingebouwde synchronisatie

programma zorgt er voor dat de crypto synchroniteit
niet verloren gaat. Afhankelijk van de plaats en de aard
van het incorrecte format kunnen enkele karakters,gehele
groepen, gehele regels en zelfs gehele pagina's verminkt
worden waarna crypto synchroniteit wederom bereikt zal
worden.
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2. Het combineren van de DIRECTE en INDIRECTE

bedrijfswijzen voor ONTCIJFEREN maakt het
mogelijk om verminkte cryptogrammen vrijwel
foutloos te ontcijferen; een uitzondering hierop zijn

getallen waarvan de oorspronkelijke waarde niet uit
de context op te maken is.
De ergste fouten in een bandje kunnen bijvoorbeeld
in de INDIRECTE bedrijfswijze gecorrigeerd worden.
Het tussentijds kunnen uitvoeren van een te ontcijferen

cryptogram is ook een goed hulpmiddel in dit opzicht.
(zie paragraaf 4.6.3.5.).
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5. GEBRUIK MET APARTE BANDLEZERS EN PONSERS.
NIET VOOR VOORSERIE-APPARATEN.

5 . 1 . A a n p a s s i n g s k a s t j e s , i n s t a l l a t i e .

AROFLEX is uitgerust met connectoren om aparte bandlezers
en ponsers aan te sluiten: de connector aan de voorzijde is
voor ponsers en de connector in het midden is voor bandlezers.
De volgende signalen worden door deze connectoren gevoerd:

C o n t a c t n r . N a a r p o n s e r N a a r b a n d l e z e r

0 b lokkee r t i n te rne k lok b lokkee r t i n te rne k lok
1 komt van pons aan/uit komt van lezer a an /uit

schakelaar
2 ser ie-u i tvoer data TTL inverse ser ie invoer data
3 A r o fl e x a a r d e A r o fl e x a a r d e
4 e x t e r n e k l o k T T L e x t e r n e k l o k T T L
5 n i e t v e r b o n d e n b l o k k e e r t b a n d l e z e r v o o r

waarde van Aroflex

Daar de niveau's van deze Aroflex signalen ( TTL-niveau)

aangepast moeten worden aan de niveau's voor de aparte
bandapparatuur, zijn er aanpassingskastjes nodig welke in
principe zeer eenvoudig zijn maar die zullen varieren naar
mate van de gebruikte types apparaten.

Voor Siemens bandapparatuur, voor deze test gebruikt, is een

gecombineerd aanpasssingskastje gemaakt dat een klok bevat
die op 150, 200, 300 of 450 Baud gezet kan worden en die ook

plaats biedt aan de niveau-aanpassingen voor de ponser (linker
kant van het kastje ) en de bandlezer ( rechter kant) .

De bandapparaten worden door middel van 39-polige Tuchel
stekers op het aanpassingskastje aangesloten. Het aanpas-
singskastje zelf wordt door middel van 2 5-polige kabels aan
gesloten; de linker kabel van het kastje in de voorste connector,
de rechter kabel in de middelste. De bandapparatuur zelf moet
aan het net geschakeld worden.
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De druk- en ponsinrichtingen van AROFLEX zelf worden
geblokkeerd wanneer de ponser aangeschakeld wordt.
Het toetsenbord en de ingebouwde bandlezer zijn geblokkeerd
wanneer de externe bandlezer aangeschakeld wordt. Het aan-
passingskastje bevat "klaar" indieatoren voor zowel de ponser
als de lezer, om aan te geven wanneer de motoren snel genoeg
lopen om op de ingestelde baudsnelheid te kunnen werken.

5. 2. Vercijferen met aparte bandlezer en ponser.

1. Steek de stekers van de ponser en de lezer in het stop-
contact voor netspanning.

2. Druk de OFF LINE toets en de PROCEDURE toets in;
overtuig U er van dat de INDIRECT toets losgezet is (lamp
moet uit zijn ).

3. Kies de gewenste sleutel door het adres op het toetsenbord
te typen, type de Stations Identificatie en Stations Serie
Nummer en eenmaal Terugloop Wagen. Aroflex genereert
nu 4 maal Nieuwe Regel.

4. Kies de vereide baudsnelheid op het aanpassingskastje,
schakel de ponser in, wacht tot het'klaar" signaal oplicht
en type de nodige klare tekst kop op het toetsenbord.
Deze kop wordt niet gedrukt maar geponst. Het lijkt daarom
verstandig deze klare tekst kop van te voren op een bandje
te zetten en via de bandlezer in te voeren.

5. Druk de ENCI toets ; de eerste 11 groepen van het cryptogram
worden nu geponst .

6. Zet de ponsband met klare tekst, die vercijferd moet worden,
in de snelle lezer; de lamp bij de leeskop moet branden
wanneer de band ingelegd is en de grote afdekdeur gesloten
is.
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Schakel de bandlezer aan door middel van de schakelaar
op het aanpassingskastje. De klare tekst band wordt uitge
lezen en het cryptogram wordt tegelijkertijd geponst.
Schakel de bandlezer uit aan het eind van de klare tekst band.

7. Zet de PROCEDURE toets los aan het eind van de band;
wegens de tekstverlenging zal de ponser nog enige tijd
door blijven lopen.

8. Het is mogelijk om de maximaal toegestande lengte van
een cryptogram ( 6 pagina's ) moedwillig te overschrijden
wanneer men het GEHEUGEN VOL signaal negeert.
Wanneer zo'n lang cryptogram in de DIRECT ONTCIJFEREN
bedrijfswijze ontcijferd wordt, zal cryptosynchroniteit
niet verloren gaan.

9. Druk eventjes op de rode toets op de ponser om een vol
doende groot stuk ponsband tevoorschijn te laten komen
zodat het gemakkelijk afgescheurd kan worden.

10. Druk de PLAIN toets U2) tweemaal in om het geheugen te
poets en.

5. 3. Ontcijferen met aparte bandlezer en ponser.

1. Steek de stekers van beide machines in het net.

2. Druk de OFF LINE en DECI toetsen in, overtuig U ervan
dat de INDIRECT toets los staat.

3. Leg de crypto band in de bandlezer.

4. Schakel de ponser aan. Wacht totdat het "klaar" lampje
brandt en start de bandlezer. De ontcijferde tekst wordt
in groepen van circa 20 karakters geponst .
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5. Laat nog wat ponsband uit de ponser komen door drukken
op de rode knop van de ponser als het ontcijferen voltooid
is, zet cle DECI toets los, druk twee maal op de PLAIN
toets om het geheugen te poetsen en druk op de OUT toets
om AROFLEX af te schakelen in stand by.
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6. GEBRUIK VAN AROFLEX OVER DE LIJN.

6 . 1 . I n s t a l l a t i e .

De lijnkabel moet op de volgende manier aan AROFLEX ver
bonden worden :

1. Verwijder de beschermkap van de verreschrijver.

2. Verbind de lijnkabel weer aan de lijnbeveiligingseenheid
die zich rechts achterin de verreschrijver bevindt tussen
het voedingsapparaat en de ponser als volgt : punt 1
( bovenaan) rood - 2 blauw - 3 rose - 4 grijs - 5 groen -
6 geel - 7 bruin - 8 wit.

3. Om de lijn na te bootsen kan een voedingsbron van 40 mA/
120 volt gebruikt worden, als er geen centrale voor dit doel
gebruikt wordt.

4. Verbindt de lijnkabels van de AROFLEX aan de lijn (simulator)

5. Verbindt de vijfpolige connector van lijnwaarschuwingslamp
aan de achterste connector van de AROFLEX; steek de
steker van deze lamp in het stopcontact ; verbindt het
veiligheidspedaal ( shunt device) aan de vijfpolige connec
tor van de lamp.

De daadwerkelijke eisen van de soort verbinding ( PTT-
centrale, eigen soort centrale, telex-over-radio etc. )
zullen bepaien welke lijnaansluitingsapparatuur in een
gegeven geval in het verreschrijvergedeelte van de
AROFLEX opgenomen zullen worden.

6 .2 . Beve i l i g i ngsmaa t rege len .

Teneinde compromittatie van een bericht door een eenvoudige
fout in de bediening te voorkomen zijn de volgende beveiligings
maatregelen ingebouwd :
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1. Klare tekst kan alleen maar vanaf het toetsenbord/bandlezer
verzonden worden zolang het beveiligingspedaal om de 4
seconden ingedrukt en losgelaten wordt.

2. Zodra AROFLEX aan de lijn verbonden is, geeft de heldere
waarschuwingslamp een teken aan de bedienaar dat hij
direct op de lijn zit.

3. Alleen berichten die in de INDIRECT VERCIJFEREN
bedrijfswijze vercijferd en opgeslagen zijn, kunnen over
de lijn verzonden worden zonder dat het beveiligingspedaal
elke 4 seconden ingedrukt moet worden.

4. Als de gebruiker zulks wenst ( zie paragraaf 7. 3. ) kan de
AROFLEX zo geschakeld worden dat zelfs de klare tekst
kop in de PROCEDURE of PREAMBLE bedrijfswijze
ingevoerd moeten worden terwijl het beveiligingspedaal
bediend wordt. Dit dient om de bedienaar te dwingen zo
snel mogelijk de VERCIJFER toestand in te schakelen.

5. Ontvangst van klare taal of crypto berichten is altijd moge
lijk ; een binnenkomend bericht heeft voorrang boven de
OFF LINE bedrijfswijze. In stand by staan de PUNCH
STAND BY en DECI toetsen van AROFLEX ingedrukt zodat
alle binnenkomend verkeer gedrukt en geponst wordt.
Als de sleutel in het geheugen zit, worden binnenkomende
cryptogrammen automatisch ontcijferd. Als het bericht
niet ontcijferd kan worden ( geen sleutel of SPECAT ) wordt
het in zijn geheel geponst /gedrukt om later behandeld te
kunnen worden.

6. Directe ontcijfering van SPECAT berichten die over de lijn
komen is niet mogelijk, zelfs wanneer de SPECAT sleutel
in het slot is omgedraaid. De aard van dit soort berichten
is in tegenspraak met directe on-line ontcijfering.
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7. Crypto banden kunnen zonder bedienen van het beveiligings
pedaal verzonden worden over half-duplex circuits nadat
15 achter eenvolgende crypto groepen van het juiste format
de bandlezer gepasseerd zijn na 15 groepen is er voldoende
"vertrouwen" opgebouwd om vast te stellen dat een crypto
gram en niet een gewoon telegram verzonden wordt.

8. Wanneer een bericht tijdens bedrijf op de lijn ontcijferd wordt,
zou men niet kunnen zien, of het al dan niet vercijferd ver
zonden is geweest. Dientengevolge worden het serie-nummer
en het contrdle woord van de gebruikte sleutel aan het eind van
elk ontcijferd bericht afgedrukt. Aan de zendzijde kan men
aan de schuine strepen ( //////////) zien waar het vercijferen
begonnen en beeindigd is.

6 . 3 . S l e u t e l i n s t e l l i n g .

1. Druk de OFF LINE toets ; lamp gaat aan, papier wordt verlicht.

2. Draai de INSERT sleutel om : AROFLEX typt INSERT,
type het adres van het gewenste sleutelcompartiment, de
indicator, de sleutel en het contrdle woord. AROFLEX
drukt de indicator en het contrdle woord af, gevolgd door
INSERT op een nieuwe regel. Vul, indien nodig, de andere
compartimenten met sleutels.

3. Verwijder de INSERT sleutel.

4. Druk de OUT toets, AROFLEX staat weer in stand by,
klaar voor gebruik.

6.4. Verzenden van klare tekst.

1. Laat alle toetsen los en druk op de LINE toets : papier
wordt verlicht, lamp in de toets gaat aan, lijnwaarschuwings-
lamp gaat branden.
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2. Bedien het beveiligingspedaal elke 4 seconden voor het
verzenden vanaf toetsenbord of bandlezer : de ingevoerde
tekst wordt gedrukt/geponst en verzonden. Geblokkeerd
toetsenbord of bandlezer geven aan dat het beveiligings

pedaal weer bediend moet worden.

3. Druk de OUT toets : AROFLEX staat weer in stand by.

6 .5 . Verzenden van gec lass ificeerde teks t .

1. Druk de OFF LINE toets : lamp gaat aan, papier wordt
verlicht.

2. Druk de INDIRECT toets in : lamp gaat aan.

3. Druk cle PROCEDURE toets in : AROFLEX drukt SELECT;

type het gewenste sleutel compartiment op het toetsenbord;
het serie-nummer en contrdle groep van de gekozen sleutel
worden afgedrukt ; PAGE 1 wordt afgedrukt, voer Stations
Identificatie en Serie nummer in ; geeft Terugloop Wagen ;
AROFLEX genereert 4 Nieuwe Regels ; voer klare tekst

kop in voor zover nodig.

4. Druk de ENCI toets in : invoer van de te vercijferen tekst
na afdrukken van ////////// . Ingevoerde tekst wordt

afgedrukt en vercijferd in het geheugen opgeslagen.

5. Zet de PROCEDURE toets los : ////////// wordt afgedrukt
om het einde van de vercijfering aan te geven.

6. Druk de OUT toets in : AROFLEX staat nu in stand by,
klaar voor gebruik.

7. Druk cle LINE toets in : de lijnwaarschuwingslamp, de lamp
in de LINE toets, de verlichting van het papier lichten op.
De lijn wordt geactiveerd en de tegenpost ( of centrale )

opgeroepen.
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8. Voor telex netwerken : roep de gewenste abonne in klare
taal op, onder gebruik maken van het beveiligingspedaal.
De naamgever ( Hier is en Wie bent U ? ) kunnen zonder
gebruik te maken van het pedaal verzonden worden.

9. Druk de OUTPUT toets : het vercijferde bericht, complete
met klare tekst kop en einde bericht, wordt verzonden,
gedrukt en geponst . De uitvoer blijft in het geheugen en
kan des gewenst ook naar andere stations die dezelfde
sleutel hebben, verzonden worden.

10. Druk de PLAIN toets om geheugen te poetsen.

11. Druk de OUT toets : de verbinding wordt verbroken en
AROFLEX staat weer in stand by, klaar voor gebruik.

6 . 6 . O n t v a n g s t .

Druk de PUNCH STAND BY en DECI toetsen in : binnenkomende
berichten schakelen de AROFLEX in en worden automatisch
gedrukt en geponst. Binnenkomende cryptogrammen worden
automatisch ontcijferd. Na het beeindigen van de vercijfering
wordt het contrdle woord van de gebruikte sleutel afgedrukt.
NNNN in de klare tekst wordt opgevat als Einde Crypto VIag.
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7. ONDERHOUD, FOUTZOEKEN, INSTELMOGELIJKHEDEN

7.1 . Onderhoud, rou t ine ve i l ighe ids cont rd le .

AROFLEX heeft geen periodiek onderhoud nodig behalve het licht
oli'en van de geleide rail voor de drukknop. Een routine veilig-
heidscontrdle zou uit het volgende kunnen bestaan:
1. Voer een sleutel in compartiment A in, bestaande uit een getal

van 5 cijfers, en 24 karakters A: het contrdle woord is OITDO.
2. Voer een sleutel in compartiment Z in, bestaande uit een getal

van 5 cijfers en 24 karakters Z: het contrdle woord is KESCT.
3. Schakel AROFLEX in de DIRECTE bedrijfswijze, kies de

A of B sleutel, voer de crypto procedure uit, voer een paar

lijnen klare tekst kop in de PROCEDURE bedrijfswijze, druk
de ENCI toets in, voer een paar testberichten in (bijvoorbeeld
the quick brown fox. .), laat de PROCEDURE toets los. Zorg
er voor dat het zojuist verkregen cryptogram ook geponst wordt.

4. Druk de PLAIN toets twee maal in, druk de DECI toets in en

ontcijfer het zojuist verkregen cryptogram door middel van het
invoeren van de crypto ponsband door de bandlezer.

5. Herhaal het bovenstaande voor de INDIRECTE bedrijfswijze.
Voer bij de INDIRECTE bedrijfswijze enige CORRECTIES uit.

6. Ontcijfer het volgende cryptogram in de INDIRECTE ONTCIJFER

bedrijfswijze:
QSQWP DINGP DINGP DINGP DINGP DINGPCVNSK PGAJC ZSXDO
LXQXL (TW,TW,NR)
HXFXH RJVIQ YJWIC AOLWH LYZJN APCSX PRJIH QSQWP
Het verkregen resultaat moet zijn: Machine O. K. NNNN OITDO

Ontcijfer eveneens in de INDIRECT ONTCIJFER bedrijfswijze:
WOJVL XCCBH XCCBH XCCBH XCCBH XCCBHYBHLI VUGAU
SBKKD GRGSV (TW,TW,NR) OMAEQ.
Resultaat moet zijn: 22222

7. Druk de rode ZEROIZE toets in en tracht het verkregen crypto

gram te ontcijferen. Dit mag niet lukken.
8. Als alle punten zoals hierboven omschreven een positief

resultaat hebben, is de AROFLEX in goede staat.
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7 . 2 . F o u t z o e k e n .

Op gebruikers niveau zal geen foutzoeken geschieden.
Op een hoger niveau is het uiterst geniakkelijk om de plaats
van een opgetreden fout te bepaien : de kap van de verre -
schrijver wordt verwijderd, de plaat met drukmechanisme
etc. wordt omhooggeklapt. Aan de linkerzijde van de grote
electronica plaat van de verreschrijver bevinden zich 3
connectoren, waarvan een leeg is. Verwijder de connector
met de blauwe markering uit de huidige positie en steek hem
in de ledige connector, zodat het gehele crypto gedeelte
wordt overgeslagen. Op deze wijze kan gemakkelijk worden
bepaald of de fout zich in het verreschrijver-gedeelte of het
crypto-gedeelte bevond.

7 . 3 . I n s t e l m o g e l i j k h e d e n .

AROFLEX bevat verschillende instelmogelijkheden, die naar
keuze van de gebruiker kunnen worden gebruikt. De keuze -
mogelijkheden bevinden zich op de grote I/O kaart van de
crypto module in de vorm van paren contactpennen die door
middel van bruggen ( straps ) ingeschakeld kunnen worden.
Er zijn 3 paar contactpennen aan de uiterste linkerzijde en
4 paar aan de rechterzijde van de I/O kaart.

Het aanbrengen van een brugje heeft het volgende resultaat :

Pen 1 : lijnsnelheid 100 Baud of :
Pen 2 : lijnsnelheid 50 Baud of :
Pen 3 : lijnsnelheid 75 Baud.
Pen 4 : automatisch afdrukken van PAGE 1 als onderdeel

van de crypto procedure, of :
Pen 5 : geen afdruk van PAGE 1, geen pagina informatie.
Pen 6 : mogelijkheid om met de hand een berichtensleutel

in te voeren via het toetsenbord na het intypen van een
schuine streep achter de contrdle groep, df :
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Pen 7 : geen mogelijkheid tot hand invoeren van een berichten
sleutel.

Pen 8 : beveiligingspedaal zelfs nodig in de OFF LINE
PROCEDURE en PREAMBLE bedrijfswijzen voor
lijn-verbonden apparaten, df :

Pen 9 : geen beveiligingspedaal nodig in OFF LINE
Pen 10 : automatische NNNN achter de crypto-tekst bij Einde

Bericht, df :
Pen 11 : geen toevoeging van NNNN aan het einde van het

bericht zodat de naamgevers uitgewisseld kunnen
worden. NNNN kan dan naderhand vanaf het toetsen
bord ingevoerd worden.
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