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Telefonapparatet er konstrueret af L. M. Ericsson i Sverige under navnet DIALOG.
Telefonapparatet er i Danmark fremstillet på licens af de 2 største danske telefonfabrikker,
Kristian Kirks Telefonfabrikker i Horsens (senere Alcatel Kirk) og af Telefon Fabrik
Automatic i København (senere GNT-A).

Apparatet findes i varianterne:
F68 uden nummerskive eller tastatur, grå
F68 med nummerskive 10 Hz, grå
F68 med nummerskive og trykknap 10 Hz, grå
F68 med nummerskive 16 Hz, grå, gul, rød, grøn og umbra
F68 med nummerskive og trykknap 16 Hz, grå
FI68 med impulstastatur, grå
FT68 med DTMF-tastatur og trykknap, grå, gul, rød, grøn og umbra
FT68 med ”bobletastatur”, grå
Ekstra udstyr:
Ekstra høretelefon (kun i grå)
Mikrotelefon med tangent (mikrofonafbryder), leveres kun i grå udførelse.
Mikrotelefon med tungshørsforstærker (kun grå og uden tangent).
Hovedmikrotelefon 73 (Stetomike)
Gaffellås F68
Konsol
Magnetfeltspole (for høreapparatbrugere)
Sikringsled G57 (grå) for tilslutning til båndoptager o. l.
Svagsynskive (F68 med nummerskive)
Ekstra gaffelkontakt
Trykknap med sløjfebryder (på bestilling i hvert enkelt tilfælde).
Trykknappen er som standard udført som jordtast, d. v. s. at tryk på knappen medførte en
kortvarig impuls mellem L1 og jord eller 3. leder. Dette blev bl. a. benyttet hvor apparatet
er opsat under en PABC der krævede jordtast, f. eks. Minimat 6 og 30 eller til abonnenter
med ”relæ-dobbeltomstilling”.
Kunne bestilles som sløjfebrydende tast.
Herudover fandtes en tidligere udgave med typebetegnelsen F64. Dette apparat har
DTMF-tastatur (anderledes end FT68s tastatur). Apparatet blev, som forsøg, kun leveret til
abonnenter under centralerne ”Byen” og ”Vesterbro” i København i en periode omkring
1974-75. Ekstraudstyr til F68 kan i øvrigt benyttes til F64.
FT68 blev i en periode også leveret med ”Bobletastatur”.

Vejledning i brug:
Foretag et opkald (alm. telefon):
1)
2)
3)
4)

Løft mikrotelefonen (røret) og afvent klartone.
Drej eller tast det ønskede nummer.
Afvent svar.
Efter endt samtale, pålæg mikrotelefonen.

Foretag et bylinieopkald (lokalapparat under PABC):
1) Løft mikrotelefonen (røret) og afvent lokalklartone.
2) Drej eller tast bylinieciffer (1...0 eller tryk på trykknappen), se vejledningen til
PABC'en.
3) Afvent klartone fra den offentlige telefoncentral.
4) Drej eller tast det ønskede telefonnummer.
5) Afvent svar.
6) Efter endt samtale, pålæg mikrotelefonen.
Modtage et opkald:
1) Telefonapparatet ringer.
2) Afløft mikrotelefonen og svar.
3) Efter endt samtale, pålæg mikrotelefonen.
Regulering af klokken:
1) Vend telefonapparatet om, så bunden vender opad.
2) Skyd den hvide tap frem eller tilbage til den ønskede position. Klokken kan trinløst
indstilles fra fuld styrke (begge klokkeskåle) til brummetone.
3) Placer apparatet på bordet igen og prøv evt. med en tilringning.

Regulering af klokken.

Rengøring:
Telefonapparatet kan rengøres med en fugtig klud opvredet i vand.
Brug ikke sprit, det kan misfarve telefonapparatet. Brug aldrig acetone eller
skrappe rengøringsmidler, det kan ødelægge plastiken.

Denne vejledning er ikke udgivet af teleselskaberne og forespørgsler vedr.
denne er teleselskaberne uvedkommende.
Vejledningen er skrevet af fhv. Specialtekniker v/ TDC Verner Qvotrup.

