Betjeningsvejledning
Kirk Lotus TDQ
Håndfri og medhør - display - 30 nummerhukommelser - genkald

Bemærk, at denne vejledning kun gælder for modellen TDQ.
Andre modeller, f. eks. T, TD og TDA har andre faciliteter, der ikke er omtalt i denne vejledning. Telefonens basisdel (midterste sektion på apparatet) er dog ens.

Denne vejledning er forfattet på baggrund af den tekniske manual for teleteknikere og der er
kun medtaget de for slutbrugeren relevante oplysninger.
Fabrikanten og Teleselskaberne er uden ansvar for denne vejledning.

Mikrofon
Til håndfri
betjening

Tilpasning
Af samtalekvalitet

Højttaler
Til håndfri betjening
af telefonen og til
medhør
Omskifter
Til ændring af
ringetone

Opbevaringsboks
Under vippelåg til telefon- og
adresseliste

Volumekontrol
Til regulering af lydstyrke

På telefonens midterste sektion finder du de normale telefontaster 0-9, * og #.
Derudover 4 taster:
Mikrofon: Afbryder for mikrofonen.
Indkod:

Til indkodning af telefonnumre i hukommelsen.

Kald:

Til opkald med indkodede telefonnumre og til gentagekald.

R-taste:

Til omstilling til andet lokalnummer (PABC) eller til brug ved visse ”Tast-selv-services”.

1. Før De starter:
For at De kan få det fulde udbytte af Kirk Lotus TDQ er det vigtigt, at De monterer batterierne.
Såfremt De ikke monterer batterierne, vil De stadig kunne anvende telefonens funktioner, dog kun med
håndsættet løftet af. Dette gælder også ved indkodning af telefonnumre i hukommelsen.
Der skal benyttes 3 stk. batterier af typen LR 03 (AAA).
Efter montage af batterierne, tilslut telefonledningen til telefonstikket.
For størst mulig betjeningssikkerhed bør telefonen placeres på en vandret flade. Spiralledningen kan valgfrit føres ud fra venstre eller højre kabelkanal i apparatbunden. Sørg for, at ledningerne ligger korrekt i kabelkanalerne, da de ellers kan blive ødelagt ved for hårdt træk.

2. Håndfri betjening:
Med telefonens håndfri funktion kan De føre en samtale uden brug af håndsættet. De kan ved blot at taste
knappen med højttalersymbolet både besvare og foretage opkald uden at løfte håndsættet. Efter endt samtale tastes atter på højttalerknappen.
Ønsker De under samtalen at skifte til almindelig funktion, afløft da håndsættet.
Ønskes håndfri funktion tilkoblet igen, tryk på højttalerknappen og hold den nede, mens De lægger
håndsættet på.
Kirk Lotus TDQ er forsynet med en håndfri funktion med taleskift. Det betyder, at et elektronisk kredsløb
automatisk skifter mellem Dem og modparten afhængig af hvem, der taler. Derved får De den optimale
lydkvalitet i håndfri, dog forudsat, at De ikke taler, mens modparten taler.

3. Medhør:
Flere kan lytte med over den indbyggede højttaler, hvis højttalertasten er aktiveret under samtale. Når
De har aktiveret medhør, vises højttalersymbol i displayet.

4. Mikrofonafbryder:
Mikrofonen kan afbrydes, så den, De er i forbindelse med, ikke kan høre Dem eller Deres omgivelser.
Afbrydelse af mikrofon:
1.
2.
3.

Tast mikrofon
Symbol for mikrofon vises i displayet.
Mikrofonen i håndsættet og den håndfri mikrofon er nu afbrudt.

Tilslutning af mikrofon:
1.
2.
3.

Tast mikrofon
Symbol for mikrofon slukkes i display.
Mikrofonen er atter tilsluttet.

5. Indstilling af lydstyrken:
Lydstyrken i håndsættet og i højttaleren kan indstilles efter ønske på volumekontrollen.

6. Indstilling af ringetone:
De kan med ringetone-omskifteren vælge mellem 3 forskellige ringebilleder:
1.
2.
3.

Afbrudt (venstre position).
Kraftig (midter position).
Svagt (højre position.

7. Kvik-kald:
Kvik-kald er en automatisk opkaldsfunktion. Det betyder, at ventetid ved opkald er så kort som muligt. Ved
kvik-kald går telefonen i håndfri og sender telefonnummeret automatisk.
De kan læse mere om kvik-kald i afsnit 14 og 16.

8. Batterier:
Kirk Lotus TDQ skal forsynes med 3 stk. batterier af typen LR 03 (AAA). Monteringen af batterierne er
nødvendig for at alle telefonens faciliteter kan betjenes med håndsættet pålagt.
Batteriboksen er placeret i bunden af telefonapparatet i venstre side. Fjern låget ved at trykke låsepalen
mod låget og træk udad. I bunden af batteriboksen er en skabelon, der viser hvordan batterierne skal
monteres. Det er meget vigtigt, at batterierne monteres rigtigt, da det i værste fald kan skade

telefonapparatet.

Spændingen på de monterede batterier overvåges elektronisk. Batterierne skal udskiftes når batterisymbolet vises i displayet.
Hvis De ikke montere batterier, eller når batterierne er helt afladte vises batterisymbolet ikke i displayet. I
denne situation kan visse af telefonens faciliteter ikke betjenes med håndsættet pålagt.

9. Tilpasning af samtalekvalitet:
Samtalekvaliteten afhænger af telefonens placering i forhold til telefoncentralen eller et eventuelt omstillingsanlæg. Hvor egen tale høres kraftigt i håndsættet kan De tilpasse lydkvaliteten ved at skifte mellem
højre og venstre position.

10. Kirk Lotus TDQ og høreapparater:
Personer med nedsat hørelse, som bruger høreapparat, kan med fordel anvende Kirk Lotus TDQ, da der i
telefonen er indbygget telespole.
Høreapparatet indstilles på ”T”.

11. Almindeligt opkald:
1.
2.
3.
4.
5.

Løft håndsættet.
Afvent klartone.
Tast det ønskede telefonnummer.
Telefonnummer vises i displayet.
Pålæg håndsættet for at afslutte samtalen.

12. Opkald med håndfri:
1.
2.
3.
4.
5.

Tast højttalerknap.
Afvent klartone.
Tast det ønskede telefonnummer.
Telefonnummeret vises i displayet.
Tast højttalerknap for at afslutte samtalen.

13. Gentagekald:
1.
2.
3.

Løft håndsættet eller tast højttalerknap.
Afvent klartone.
Tast kald to gange.

14. Kvik-gentagekald:
1.
2.
3.
4.

Tast kald.
Telefonen går i håndfri.
Afvent klartone.
Tast kald.

15. Opkald med kortnumre:
1.
2.
3.
4.

Løft håndsættet eller tast højttalerknap.
Afvent klartone.
Tast kald.
Tast det ønskede kortnummer (0-9, *(0-9) eller #(0-9).

16. Kvik-kald med kortnumre:
1.
2.
3.
4.

Tast kald.
Telefonen går i håndfri.
Afvent klartone.
Tast det ønskede kortnummer (0-9), *(0-9) eller #(0-9).

17. Indkodning af telefonnumre:
Kirk Lotus TDQ har hukommelse for 30 telefonnumre, som indkodes på følgende måde:
1.
2.
3.
4.

Tast
Tast
Tast
Tast

indkod.
det kortnummer, hvor De ønske telefonnummeret gemt: (0-9), *(0-9) eller #(0-9).
det telefonnummer, De ønsker at gemme (max. 24 cifre).
indkod.

Eksempel:
1.
2.
3.
4.
5.

Tast
Tast
Tast
Tast
Tast

indkod.
#.
3.
12345678.
indkod.

På kortnummer #3 har De nu indkodet telefonnummeret 12345678.
Indkodning i med håndsættet pålagt forudsætter, at De har monteret batterier, ellers skal De afløfte håndsættet inden start af indkodning.

18. Indkodning af telefonnummer under samtale:
De kan indkode telefonnumre, mens De fører en samtale uden, at samtalen afbrydes.
1.
2.
3.
4.

Tast
Tast
Tast
Tast

indkod.
det kortnummer, hvor De ønske telefonnummeret gemt: (0-9), *(0-9) eller #(0-9).
det telefonnummer, De ønsker at gemme (max. 24 cifre).
indkod.

19. Indkodning af pauser i sammensatte telefonnumre:
Ved opkald, hvor man skal vente på klartone, f. eks. til lokalnumre under omstillingsanlæg med direkte indvalg, er det nødvendigt at indkode en pause mellem telefonnummeret og lokalnummeret.
Eksempel:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Tast
Tast
Tast
Tast
Tast
Tast

indkod.
det kortnummer, hvor De ønske telefonnummeret gemt: (0-9), *(0-9) eller #(0-9).
det telefonnummer, De ønsker at gemme.
kald og ”P” for pause vises i displayet.
lokalnummer.
indkod.

Såfremt en enkelt pause ikke er lang nok, kan De indkode flere på hinanden følgende pauser. Længden af
telefonnummer, pause(r) og lokalnummer må ikke overstige 24 cifre.

20. Udskiftning af indkodede telefonnumre:
Et telefonnummer i hukommelsen udskiftes ved blot at kode et andet telefonnummer oveni.

21. Hvis De taster forkert ved indkodning:
1.
2.
3.

Afløft håndsættet og læg på igen i stedet for at afslutte med indkod-tasten.
Det indtastede gemmes ikke.
De kan starte indkodningen igen.

Kirk Lotus TDQ under omstillingsanlæg.
Kirk Lotus TDQ kan benyttes under omstillingsanlæg (PABC) der benytter DTMF-signalering og sløjfebryder
-funktion for returkald (omstilling).

22. Almindeligt opkald:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Løft håndsættet.
Afvent klartone.
Tast omstillingsanlæggets bykode og afvent klartone fra den offentlige telefoncentral.
Tast det ønskede telefonnummer.
Telefonnummer vises i displayet.
Pålæg håndsættet for at afslutte samtalen.

23. Opkald med håndfri:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Tast højttalerknap.
Afvent klartone.
Tast omstillingsanlæggets bykode og afvent klartone fra den offentlige telefoncentral.
Tast det ønskede telefonnummer.
Telefonnummeret vises i displayet.
Tast højttalerknap for at afslutte samtalen.

24. Gentagekald:
1.
2.
3.
4.

Løft håndsættet eller tast højttalerknap.
Afvent klartone.
Tast omstillingsanlæggets bykode og afvent klartone fra den offentlige telefoncentral.
Tast kald to gange.

25. Indkodning af både bykode og telefonnumre:
Kirk Lotus TDQ har hukommelse for 30 telefonnumre, som indkodes på følgende måde:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Tast
Tast
Tast
Tast
Tast
Tast

indkod.
det kortnummer, hvor De ønske telefonnummeret gemt: (0-9), *(0-9) eller #(0-9).
bykode.
kald, og ”P” for pause vises i displayet.
det telefonnummer, De ønsker at gemme.
indkod.

Eksempel:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Tast
Tast
Tast
Tast
Tast
Tast
Tast

indkod.
*.
7.
0.
kald.
12345678.
indkod.

På kortnummer *7 har De nu indkodet telefonnummeret 0 (pause) 12345678.
Indkodning i med håndsættet pålagt forudsætter, at De har monteret batterier, ellers skal De afløfte håndsættet inden start af indkodning.
Såfremt en enkelt pause ikke er lang nok, kan De indkode flere på hinanden følgende pauser. Længden af
telefonnummer, pause(r) og lokalnummer må ikke overstige 24 cifre.

26. Opkald med kortnumre:
1.
2.
3.
4.

Løft håndsættet eller tast højttalerknap.
Afvent klartone.
Tast kald.
Tast det ønskede kortnummer (0-9, *(0-9) eller #(0-9).

27. Kvik-kald med kortnumre:
1.
2.
3.
4.

Tast kald.
Telefonen går i håndfri.
Afvent klartone.
Tast det ønskede kortnummer (0-9), *(0-9) eller #(0-9).

28. Omstilling til andet lokalnummer:
Under bysamtale kan forbindelsen omstilles til et andet lokalnummer, eller samtalen kan stilles i venteposition under forespørgsel til andet lokalnummer:
1.
2.
3.

Tast R-taste, og samtalen stilles i venteposition.
Tast det lokalnummer, som samtalen ønskes omstillet til.
Læg håndsættet på eller afvent svar fra det andet lokalnummer for derefter at pålægge.

Se desuden venligst betjeningsvejledningen for Deres omstillingsanlæg.

