
Betjeningsvejledning 
 
 

GNT-A DA80 medhør 
 
 

Da den originale vejledning ikke kan fremskaffes, er denne vejledning forfattet på 
baggrund af tekst i den tekniske håndbog for Telefonmontører ved KTAS. 
 
Det er ikke en direkte afskrift og der er kun medtaget de for brugeren (abonnenten) 
relevante oplysninger. 
 
Teleselskaberne er uden ansvar for denne vejledning. 
 
 



DA80 generelt: 
 
Farver:  Grå, rød, gul, grøn eller umbra. Mikrotelefon og ledninger og endestykker sorte. 
 
Mikrotelefon: DA80 leveres altid med mikrotelefon med tangent (mikrofonafbryder) p.g.a. 
   medhøret (akustisk tilbagekobling, hyl). 
 
   Kan leveres med magnetfeltspole for hørehæmmede, med forstærker inkl. Volu
   mekontrol eller med Tunghørsforstærker og magnetfeltspole, alle med tangent. 
 
R-tast:  Leveres altid med rød R-tast (jordstødende) eller hvid R-tast (sløjfebrydende) til 
   brug som lokalapparat under omstillingsanlæg. Private får normalt rød R-tast. 
 
Signalering: Standard DTMF, dansk tastatur-layout (= regnemaskinetastatur). 
 
Opkaldssignal: Regulerbar toneringer, 4 stillinger. 
 
Fejlretning: Apparatet er udgået, der fejlrettes ikke længere på apparatet, kunden må købe 
   nyt apparat. 
 
Ændringer: Ændring i farve eller R-tast funktion kræver at hele telefonapparatet (ekskl.  
   mikrotelefon og ledninger) udskiftes. 
 
 
Brug af apparatet: 
 
Opkald 
 
Løft mikrotelefonen, afvent klartone fra centralen. Når klartone høres, tastes det ønskede telefon-
nummer på tastaturet og afvent svar. 
 
eller 
 
Nedtryk S-tasten og afvent klartone i højttaleren, hvorefter telefonnummer tastes på tastaturet. 
Når opkaldet besvares, høres det i højttaleren og først da er det nødvendigt, at løfte mikrotelefo-
nen. 
 
Afbrydelse 
 
Pålæg mikrotelefonen eller nedtryk S-tasten. 
 
 
Medhør 
 
Medhør ind– og udkobles ved hjælp af S-tasten. 
 
Medhørsfunktionen markeres i en lille rude umiddelbart over S-tasten. Er ruden hvid er medhøret 
indkoblet (afløftet) og er udkoblet hvis ruden er sort. 
 
Medhøret kan på ethvert tidspunkt ind– eller udkobles ved nedtrykning af S-tasten. Ved pålæg-
ning af mikrotelefonen udkobles medhøret automatisk. 
 
For at undgå hyl i højttaleren (akustisk tilbagekobling) er DA80 altid forsynet med tangent 
(mikrofonafbryder) på siden af mikrotelefonen. 



Mikrotelefonen må derfor ikke udskiftes til en mikrotelefon uden tangent. Af samme årsag bør 
tangenten ikke trykkes ind før mikrotelefonen holdes for øret, og tangenten bør slippes før mikro-
telefonen lægges på. 
 
Spiralsnor 
 
Spiralsnoren kan tilsluttes i både venstre og højre side. I bunden findes 3 stikbrønde, hvoraf den 
ene er til propsnoren (tilslutningen til vægstikkontakten). De 2 øvrige er til spiralsnoren og er de 
stikbrønde yderst i hver side. Stikkene er kodet så de kan ikke isættes forkert. 
 
Husk at anbringe ledningen i labyrinten for at undgå skader på snor og stik. 
 
Opkaldssignal 
 
Toneringeren kan reguleres i 4 trin. Regulatorknappen er anbragt på apparatets forside, nederst i 
højre side. 
 
Lydstyrke 
 
På forsiden af apparatet i venstre side er anbragt en lydstyrkeregulering. Her kan højttalerens 
lydstyrke reguleres. 
 
Lydstyrken i mikrotelefonen kan ikke reguleres, med mindre mikrotelefonen er udstyret med for-
stærker. I sådanne tilfælde reguleres lydstyrken i mikrotelefonen med lydstyrkeknappen på siden 
af mikrotelefonen. 
 
Brug under PACB 
 
DA80 med rød R-tast kan benyttes på ældre omstillingsanlæg, der benytter jordstød eller 3. 
leder for tilbagekald og valg af bylinie, samt at PABC’en kan modtage DTMF-tonesignaler. 
 
DA80 med hvid R-tast kan benyttes på nyere PABC’er, der benytter sløjfebrydning for tilbage-
kald og kan modtage DTMF-tonesignaler. 
 
 
Gør-det-selv tjenester (GDS) 
 
DA80 med hvid R-tast (sløjfebrydning) kan benyttes til GDS-tjenester. 


