
INSTALLATION 
 
Æsken indeholder følgende: 
 
 Athene Classic telefon 

 Telefonrør 

 Blød spiralledning - til telefonrøret 

 Telefonledning - til telefonstikket 

 Brugervejledning 

 
I bunden er placeret en P-S omskifter. Omskifteren står normalt i stilling S. 
Ved PABC’er skal den stå i stilling P. 
 
Athene Classic giver Dem mulighed for selv at justere lydkvaliteten. Forskel-
len mellem de to indstillinger er ikke altid særlig stor. Omskifteren kan place-
res i den stilling der passer bedst. 
 
Label, kort brugervejledning, kan evt. placeres i bunden af apparatet, til ven-
stre for P-S omskifteren. 
 
 



SPIRALLEDNINGEN 

 
Sæt det ene af spiralledningens stik i hullet på telefonens venstre side. Skub 
det på plads til De hører et klik. Sæt det andet af spiralledningens stil i det 
lille hul på telefonrøret og skub ligeledes det på plads til De hører et klik.  
Telefonrøret er nu korrekt tilsluttet. 
 
TELEFONLEDNINGEN 

 
Sæt telefonledningens stik i hullet på telefonens bagside. Skub stikket på 
plads til De hører et klik. Sæt det normale telefonstik i nærmeste telefonstik-
kontakt. 
 
Telefonen er nu klar til brug. 
 
RENGØRING 
 
Til rengøring af telefon, telefonrør og ledninger kan anvendes en klud opvre-
det i rent vand. 
 
Opløsningsmidler så som sprit, triklorethylen, acetone og lignende må ikke 
anvendes. 



Denne brugervejledning er en næsten ordret afskrift af den originale vejled-
ning, da den originale vejledning ikke egner sig til indskanning. 
 
Se også teknikerens bemærkninger på næste side. 

DIVERSE 
 
Produktet er kun godkendt til installation og brug i Danmark. 
 
BRUG UNDER OMSTILLINGSANLÆG  - PABC 
 
Athene Classic kan p.g.a. sin særlige konstruktion bruges under de fleste om-
stillingsanlæg, der benytter apparater med tonesending (DTMF). 
 
Brug af R-tasten 
Athene Classic har R-tast til brug under omstillingsanlæg og visse offentlige 
centraler. 
For yderligere oplysninger om brug af R-tastens funktioner, se omstillingsan-
læggets brugervejledning eller kontakt teleselskabet. 
 
BRUG AF APPARATET 
 
Indstilling af toneringer 
 
 
 
På højre side af Athene Classic er toneringer-reguleringen placeret.  

Reguleringsknappen har 3 indstillinger  -  OFF, ingen ringning  -  LO, lav 
ringning  -  HI, høj ringning. Ved ingen ringning markeres tilringningen dog 
på den røde lampe øverst ved tastaturet. 
 
Gentageknapen gentager sidst kaldte nummer. 
 
Tangenten afbryder for mikrofonen i telefonrøret. 

 
Styrkekontrol (placeret foran lige under navnet ”Athene Classic”), stigende 
mod højre. 



Teknikerens bemærkninger: 
 
Udmærket og gedigent telefonapparat til den almindelige bruger, der ikke 
ønsker en masse tekniske finesser, de alligevel aldrig bruger. 
 
R-tasten er sløjfebrydende og kan ikke ændres. Det vil sige, at apparatet 
ikke kan bruges til ældre PABC’ere eller offentlige centralfunktioner, der kræ-
ver R-tast med jordstød. 
 
Gentageknappen kan ikke benyttes på, typisk mindre, PABC’ere, medmindre 
PABC’en har buffer for nummersending eller giver bylinie-klartone øjeblikke-
lig efter tast på bylinieciffer (typisk 0). 
 
Grunden hertil er, at der ikke er nogen pause efter byliniecifret i hukommel-
sen, så medens PABC’en venter på bylinie-klartonen, har apparatet allerede 
afsendt de resterende cifre i det telefonnummer, der er lagret i genkalds-
knappen. Når bylinie-klartonen så kommer (typisk efter 1-2 sekunder), er der 
ikke flere cifre at sende. 
 
På Linievælgeranlæg (f. eks. GNT-A Polygon 10) kan gentageknappen benyt-
tes uden restriktioner. 


