
Betjeningsvejledning 
 

Telefonfabrik Automatic (GNT-A) 
 

F52 håndfri med separat højttaler 
 
 

Original vejledning kan ikke fremskaffes, så denne vejledning er forfattet på 
baggrund af tekst i den tekniske håndbog for telefonmontører ved KTAS. Der er 

kun medtaget informationer, der er relevant for slutbrugeren (abonnenten). 
 
Teleselskaberne er uden ansvar for denne vejledning. 

Grøn knap 
Afløftning, håndfri 
betjening 

Styrkekontrol 

Sort knap 
Pålægning, håndfri 
betjening 

Rød knap 
Konference (medhør) 

Sort knap 
Pålægning, konference 

Hvid knap 
Jord, 3. leder (rød R-tast) 
eller sekretærkald. 

Indbygget 
mikrofon 



Generelt: 
 
F52 håndfri, består af et specielt F52-apparat med indbygget mikrofon samt en separat 
højttaler. Den specielle indbyggede mikrofon kan dog erstattes af en ekstern mikrofon. 
 
F52 håndfri er altid forsynet med ekstra gaffelkontakt (efter 1980), således at det kun er 
den 3-polede propsnor, der skal udskiftes til en 5-polet, såfremt den ekstra gaffelkontakt 
skal anvendes. Efter 1980 kan apparatet kun leveres i grå udførelse. 
 
 
Anvendelse: 
 
Apparatmodstanden er 100 ohm ved almindelig telefon og som håndfri 700 ohm. 
 
Telefonapparatet kan anvendes på almindelig telefonlinie fra den offentlige central, samt: 
 
Som ekspeditionsapparat (hovedapparat) på omstillingsbord D&F 60. 
 
Som ekstraapparat i forbindelse med nøgle– og snoreomstillingsborde. Se specielle for-
hold. 
 
På PABC’ere med 24-48 volt talespænding og nummerskive-impulsering. Hvid knap be-
nyttes til bylinievalg og/eller tilbagekald (afhængig af PABC model).  
 
Sekretærkald, lokalt signalanlæg på hvid knap. 
 
Sekretæranlæg D&F 66/68. 
 
Kan IKKE anvendes på PABC’ere der kun benytter DTMF-signalering og/eller benytter 
sløjfebrydende R-tast (hvid) for tilbagekald/omstilling, samt serie-parallelomstilling. 
 
 
Specielle forhold: 
 
Som ekstraapparat i forbindelse med omstillingsborde af ældre type, kan apparatet under 
lokalsamtale KUN benyttes som almindelig telefon. 
 
 
Ekstraudstyr: 
 
Til apparatet kan leveres ekstraudstyr i normalt omfang, dog IKKE følgende: 
 
Ekstratelefon 
 
Sikringsled G (til optagelse af telefonsamtale på båndoptagere mm.) 
 
Hovedmikrotelefon. 
 



Betjening: 
 
Som almindeligt telefonapparat: 
 
Apparatet betjenes ved hjælp af nummerskive og mikrotelefon på normal vis. 
 
 
Som håndfrit apparat: 
 
Den håndfri funktion betjenes ved hjælp af den grønne og den sorte knap (umiddelbart 
foran den grønne knap). Ved nedtrykning af den grønne knap føres forbindelsen via højt-
taleren, uden at mikrotelefonen skal løftes. Således kan man tale i den indbyggede mi-
krofon og høre modparten i højttaleren. Forbindelsen afbrydes ved nedtrykning af den 
sorte knap umiddelbart foran den grønne. 
 
 
Som konferencetelefon: 
 
Konferencefunktionen (medhør) betjenes ved hjælp af den røde og den sorte knap 
(umiddelbart foran den røde knap). Ved nedtrykning af den røde knap er der forbindelse 
både i mikrotelefonen og i højttaleren, således at flere personer kan deltage i samtalen. 
Ønsker man at afbryde højttaleren, nedtrykkes den sorte knap umiddelbart foran den 
røde knap, og samtalen føres i mikrotelefonen alene. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grøn knap 
Afløftning, håndfri 
betjening 

Styrkekontrol 

Sort knap 
Pålægning, håndfri 
betjening 

Rød knap 
Konference (medhør) 

Sort knap 
Pålægning, konference 

Hvid knap 
Jord, 3. leder (rød R-tast) 
eller sekretærkald. 

Indbygget 
mikrofon 



Klokkeregulering: 
 
På visse modeller findes klokkeregulering i bunden af apparatet, der er 4 stillinger: 
 
1: Brummer (Svageste ringning) 
2: Højre klokkeskål 
3: Venstre klokkeskål 
4: Begge klokkeskåle (kraftigste ringning) 
 
 
Fejlretning: 
 
Apparatet fejlrettes ikke længere, da der ikke længere forefindes reservedele. 
 
 


