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netti:     www.teksel.net

VENESÄHKÖÄ EI SÄHKÖMIEHILLE! 
 

Murphyn I laki:

”Jos on olemassa pienikin mahdollisuus että jotain menee pieleen, niin se menee”. 

Ja se tapahtuu 99,7% varmuudella näissä olosuhteissa:

 Yöllä: Valot sammuvat….
  Myrskyssä: Tutka pimenee….
  Rankkasateessa: Lasinpyyhkijä lopettaa toiminnan 

Seurauksia on ikävä paikkailla hädän hetkellä.
Syihin voi vaikuttaa etukäteen. Etenkin sähköasioissa.

Joten tilaa VENESÄHKÖ-opas hintaan 11,50 euroa (sis.toimituskulut).

Oppaassa on seuraavat kaavat ja luettelot:
 sähköpääkaavio
 kytkentäesimerkkejä
 sulakeluettelo
 osaluettelo 
sekä
 3,5” levyke tai CD-levyke jolla myös edellämainitut osat ovat
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VENESÄHKÖ

Esitetyt kaaviot ja kytkennät ovat periaatteellisia.
Halutessasi teemme oman veneesi mukaiset muutokset kaavioihin ja listoihin hintaan 20,- 
riippumatta muutosten määrästä kun ne mahtuvat samalle sivulle. 
Jos lisäyksiä tulee niin paljon että ne eivät mahdu samalle sivulle
niin hinta on, riippuen muutosten määrästä,  25,- ....55,- 
Hinnat sisältävät toimituskulut.

Tilatessasi muutoksia toimi näin:
Oppaan mukana tulee myös tyhjät sulake- ja osaluettelot.
Tee muutokset/ lisäykset sähköpääkaavioon ja/ tai sulakeluetteloon.
Sähköpääkaaviossa voit esimerkiksi numeroida johtimet,
merkata johtimien värit, merkata käyttämiesi sulakkeiden arvot tms. 

Sulakeluettelossa anna laitteiden teknisiä tietoja tyyppinumero tai muuta.
Tekemäsi muutokset päivitetään vastaavaan kaavioon/ luetteloon.
Paluupostissa saat muutetut kaaviot ja luettelot, laskun sekä uuden levykkeen jolla uudet 
kaaviot ja luettelot ovat.

VENESÄHKÖ 3,5” levyke tai CD -levykkeellä ovat seuraavat tiedostot

venes.pdf  ; julkaisumuoto (Adobe Acrobat)
venes.drw; .dsf sähköpääkaavio vektoripiiroksena (Designer tai vastaava)
venes.doc ; kytkentäesimerkit ja selityksiä toiminnoille (MS Word formaatti)
venes.odt  ; kytkentäesimerkit ja selityksiä toiminnoille (Open Office formaatti)
venes.xls  ; sulake- ja osaluettelo (MS Excel formaatti)
venes.sxc ; sulake- ja osaluettelo (Open Office formaatti)

Tilaa s-postina osoitteesta   teksel@2me.fi  Käy myös katsomassa www.teksel.net 
Mainitse myös haluatko oppaan korppu- tai CD-levykkeellä (Oletuksena = korppu)

Tilaan ____ kpl. VENESÄHKÖ-opas hintaan 11,50 euroa.  sis. toim.kulut

Nimi: ________________________________ Venekerho:______________

Osoite: _______________________________  Korppu____ tai CD_______

Postinumero:__________ Postitoimipaikka: __________________________

Muutoshakemuksissa liitä mukaan: luettelot/ kaaviot joihin muutokset on tehty
sekä oma palautusosoitteesi.
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