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Obudowa aparatu telefonicznego

Dziedzina techniki. Przedmiotem wynalazku jest
obudowa aparatu telefonicznego, który może |być

mikrotelefon przed spadaniem przy pracy apara¬
tu w pozycji ścienneij.

stosowany zarówno jako ajparat biurkowy jak też
jako aparat ścienny.
Stan
techniki.
Z

opisu

patentowego

Objaśnienie figur rysunku. Przedmiot wynalazku

jest uwidoczniony w 'przykładzie wykonania na
rysunku na którym fig. 1 przedstawia aparat tele¬
foniczny biurkowy w widoku perspektywicznym,

RFN

Nr 1 220 897 znany jest aparat telefoniczny biurkowo-ścienny, którego obudowa składa się z dwóch
części. Tarcza numerowa zamocowana jest do gór¬
nej części obudowy w płaszczyźnie ukośnej w sto¬
sunku do linii ipodziału obudowy aparatu. Mikro¬

fig. 2 — rten sam aparat przystosowany do pracy

jako ścienny, w widoku bocznym, a fig. 3 — po¬
krywę właściwą i wkładkę pokrywy w widoku z
10

telefon ułożony jest wzdłuż ajparatu nad tarczą
numerową. Zmiaina pozycji pracy aparatu z biur¬

kowej na ścienną następuje przez olbrót o kąt 180°
jednej z części obudowy. Linia podziału obudowy
biegnie pod takim kątem w stosunku do pionu lub
poziomu, że cyfry tarczy numerowej są dobrze
widoczne w obydwóch pozycjach.
Istota wynalazku. Obudowa aparatu telefonicz¬
nego według wynalazku ma "wkładkę pokrywy
umieszczoną w środku ciężkości aparatu i połączo¬
ną zatrzaskowo z pokrywą

włalściwą
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za pomocą

zaczepów zatrzaskowych uformowanych na górnej
i dolnej krawędzi wkładki pokrywy, a ścianki
boczne wkładki pokrywy są zwężone

w kierunku

podstawy aparatu dzięki czemu wkładka sprężynuje
i pozwala na pewne, zatrzaskowe połączenie cbydwu elementów pokrywy.

Między dolną krawędzią

wkładki

pokrywy a

pokrywą właściwą utworzone jest wgłębienie dlla
progu zacze;powego mikrotelefonu co zabezpiecza :<
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boku.

Przykład wykonania wynalazku. Aparat składa
się z podstawy 1 połączonej wkrętami z pokrywą
włalściwą 2, wkładki pokrywy 3 połączonej zatrza¬
skowo z pokrywą właściwą 2, tarczy numerowej 4
osadzonej we wkładce pokrywy 8 oraz mikrotele¬
fonu 5 leżącego wzdłuż aparatu nad tarczą nume¬
rową 4. Wkładka pokrywy 3 ma na dolnej i gór¬
nej krawędzi uformowane zaczepy zatrzaskowe 6.
Wkładka pokrywy 3 ma zwężone boczne ścianki,
dzięki czemu sprężynuje, co pozwala na pewne za¬
trzaskowe połączenie jej z pokrywą właściwą 2.
Montaż obu części jest łatwy, szybki i nie wyma¬
ga stosowania przyrządów pomocniczych. Po za¬
trzaśnięciu wkładki pokrywy 3 z pokrywą właści¬
wą 2, między dolną krawędzią wkładki a pokrywą
właściwą utworzone jest wgłębienie 7 dla progu
zaczepowego 8 mikrotelefonu 5. Zabezpiecza to mi¬
krotelefon przed spadaniem z obudowy, gdy apa¬

rat pracuje jako ścienny. Podział pokrywy aparatu
na- pokrywę właściwą 2 i wkładkę pokrywy 3 jest
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dokonany ,tak, że wkładka pokrywy 3 znajduje się
w środku ciężkości ajparatu co pozwala spełnić kry¬
terium wygodnego, jednoręcznego
przenoszenia

Obudowa aparatu i płyta pomocnicza są wyko¬
nane z termoplastycznego tworzywa sztucznego.

aparatu. Podłużne korby 9 na bocznych płaszczyz¬

nach wkładki pokrywy 3 zapobiegają wyślizgiwa-

5

Zastrzeżenia patentowe
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1. Obudowa aparatu telefonicznego z mikrotele¬
fonem leżącym wzdłuż aparatu telefonicznego nad
tarczą numerową, składającą się z podstawy i po¬
krywy, której czołowa płaszczyzna jest pochylona

niu się aparatu z ręki.
Kąt pochylenia płaszczyzny czołowej wkładki
pokrywy 3 w stosunku do podstawy 1 pozwala na
stosowanie aparatu zarówno jako aparat biurko¬

wy jak też jako a^rat ścieniny. W obu pozycjach

względem podstawy pod takim kątem, że aparat

pracy cyfry tarczy numerowej są dobrze widoczne,
a mikrotelefon przylega do pokrywy i wkładki
pokrywy. Przystosowanie aparatu biurkowego do
pracy jako aparat ścienny następuje przez obrót

o 180° mikrotelefonu i tarczy numerowej bez zdej-

może
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cą

mowania pokrywy aparatu.
Ajparajt ścieniny zawiesza się na płycie pomocni¬
czej 10 przykręconej do ściany. Kształt tej płyty
umożliwia odwieszenie mikrotelefonu bez koniecz¬

ności przerwania rozmowy telefonicznej np. w razie potrzeby przywołania innej osoby

2o

do ajparatu.

Na podstawie 1 aparatu
znajdują się występy
dzięki którym możliwe jest zawieszenie aparatu
na płycie pomocniczej 10 bez odkręcania pokry¬

wy 2 aparatu.

być stosowany jako biurkowy lub

ścienny,

znamienna tym, że ma wkładkę pokrywy (3)
umieszczoną w środku ciężkości aparatu, połączo¬
ną zatrzaskowo z pokrywą właściwą (2) za pomo¬
zaczepów zatrzaskowych <6)

uformowanych na

górnej i dolnej krawędzi wkładki pokrywy (3), a
ścianki boczne wkładki pokrywy <3) są zwężone w
kierunku podstawy ajparatu.
2. Obudowa według zastrz. 1, znamienna tym,
że między dolną krawędzią wkładki pokrywy (3),
a

pokrywą właściwą (2) utworzone

nie (7)

dla progu

nu (5).

25

PZGraf. Koszalin A-2171 85 A-4

Cena 100 ał

zaczepowego

(8)

jest wgłębie¬

mikrotelefo¬

