Betjeningsvejledning
Standard Electric Kirk DK80 håndfri
(76E)
Dette er ikke den originale vejledning, men forfattet på baggrund af tekst i den
tekniske håndbog for teknikere ved KTAS. I vejledningen er kun medtaget oplysninger, der er relevant for slutbrugeren (abonnenten).
Teleselskaberne er uden ansvar for denne vejledning.

DK80 håndfri, er et tonetastaturapparat i 76E-design.
DK80 håndfri har medhør– og håndfri funktion, d. v. s. at samtale kan føres med
mikrotelefonen pålagt.
For at hindre hyletone fra apparatet (akustisk tilbagekobling) leveres DK80
håndfri, altid med tangent.
Mikrotelefonen er placeret i venstre side af apparatet. Tangenten er forsynet
med spær og på mikrotelefonens overside er anbragt en volumekontrol for regulering af ankommende tale. Reguleringen virker både for lydstyrken i mikrotelefonen og højttaleren (± 10dB).
Til højre for mikrotelefonen er tastaturet placeret. Den er forsynet med 18 taster. Tasterne mærket ”*”, ”#”, ”A”, ”B”, ”C” og ”D” er reserveret til specielle
formål.
Tasten mærket ”S” benyttes til medhørsfunktionen alene, medens tasten mærket ”H” benyttes til den håndfri funktion, d. v. s. til– og frakobling af den indbyggede mikrofon. Når den håndfri funktion er tilkoblet, blinker indikatorlampen
(lysdiode). Den indbyggede mikrofon og indikatorlampen er begge anbragt foran
på apparatbunden.
Apparatet leveres med R-tast med funktion rød (jordstød) eller hvid
(sløjfebryder) R. R’ets farve angiver tastens funktion. I anlæg, hvor der ikke
kræves R-tast, anvendes apparat med rød R-tast. På de første leverancer kan
farven på R-tasten ikke svare til ovennævnte, men en mærkat i bunden angiver
R-tastens funktion. Mærkaterne har teksten: ”DK80 håndfri med jordfunktion”
eller ”DK80 håndfri med sløjfebryderfunktion”.
Højttaleren, der også fungere som lydgiver for toneringeren, er placeret under
et gitter ovenfor tastaturet.
DK80 håndfri er udstyret med toneringer. En omskifter, der er monteret i bunden af apparatet, kan ved hjælp af en mønt eller lignende indstille toneringeren
inden for 4 lydkombinationer. Toneringeren kan bestilles afbrudt, udføres af tekniker fra teleselskabet.
Apparatmodstanden i DK80 håndfri er 700 ohm. Apparatet kan anvendes i almindelige telefoninstallationer og muligvis som lokalapparat under PABC’ere, der
understøtter DTMF-signalering.
Apparatet leveres ikke med ekstra gaffelkontakt. I tilfælde hvor en sådan funktion ønskes anvend, kan der opsættes ”serierelæ” i stedet for.

Magnetfeltspole er unødvendigt, da telefonkapslen har stort spedningsfelt.
På grund af apparatets meget følsomme mikrofon, bør den håndfri funktion kun
benyttes i rolige og lyddæmpede lokaler.
Den håndfri funktion er talestyret, hvilket betyder, at det er den kraftigste stemme, der styrer taleretningen.
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R-tast.
S-tast for til– og frakobling af medhørsfunktion.
H-tast for til– og frakobling af den indbyggede mikrofon (håndfri funktion).
Indikatorlampe, der blinker, når den håndfri funktion er tilkoblet.
Mikrofon.
Højttaler.
Volumekontrol for regulering af mikrotelefon og højttaler.
Tangent med spær. Spær bør kun benyttes, når apparatet anvendes som
almindeligt telefonapparat.
Omskifter for toneringer. (4 lydkombinationer: 2 kraftige og 2 svage).

Som almindeligt telefonapparat:
Apparatet betjenes ved hjælp af mikrotelefon og tastatur på normal vis. Styrken
i mikrotelefonen kan reguleres på volumekontrollen (7).
Som telefonapparat med medhørsfunktion:
Medhørsfunktionen til– og frakobles ved at nedtrykke S-tasten (2). Når S-tasten
trykkes nedad og fremad, fastlåses den, medens den udløses ved at den trykkes
nedad og bagud. Desuden udløses S-tasten automatisk, når mikrotelefonen løftes af eller lægges på.
Styrken i mikrotelefonen og højttaleren kan reguleres på volumekontrollen (4).
Hvis volumekontrollen er skruet for højt op, kan der forekomme hyletone
(akustisk tilbagekobling).
Som håndfrit telefonapparat:
For at tilkoble den håndfri funktion skal medhørsfunktionen først tilkobles (se
forrige afsnit).
Derefter tilkobles den håndfri funktion ved at nedtrykke H-tasten (3). Når Htasten trykkes nedad og fremad fastlåses den, medens den udløses ved at trykke nedad og bagud. Den røde indikatorlampe (4) blinker i forbindelse med den
håndfri funktion.
Styrken i mikrotelefon og højttaleren kan reguleres på volumekontrollen (7).
Hvis volumekontrollen er skuet for højt op, kan der forekomme hyletone
(akustisk tilbagekobling).

