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Układ mocowania tarczy numerowej w aparacie telefonicznym

Dziedzina techniki. Wynalazek dotyczy mecha¬
nicznego układu mocowania tarczy numerowej w
aparacie telefonicznym, a zwłaszcza w aparacie te¬
lefonicznym bdurkowo-ściennym.
Stan techniki. W aparatach telefonicznych kąt

się prowadzący kanał, biegnący po obwodzie koła,
a na jego końcach są kształtowe wgłębienia prze¬
sunięte względem siebie o ką<t 180°. /W osłonie me¬
chanizmu tarczy numerowej znajduje się ograni¬
czający występ, który wchodzi w jedno z kształto¬

pochylenia płaszczyzny czołowej, w której usytuo¬

wych wgłębień we wsporniku. Wysokość ogranicza¬

wana jest tarcza numerowa., względem podłoża na
którym stoi lub jest zawieszony aparat musi być
dostosowany do wymagań antropometrycznych wy¬

jącego występu jest większa od głębokości prowa¬
dzącego kanału.
Sprężyste ramiona biegną od obrzeża wspornika
ku jego środkowi, a kołnierz z którym współpracu¬
ją jest ukształtowany na środku osłony mechaniz¬

godnego odczytywania i manipulowania.
Dlatego też aparat telefoniczny przeznaczony do
stosowania jako biurkowy lub ścienny musi mieć

mu

możliwość zmiany o kąt 180° położenia tarczy nu¬
merowej.
Znane jest rozwiązanie aparatu biurkowo-ściennego, którego obudowa składa się z dwóch części
przy czym tarcza numerowa zamocowana jest trwa¬
le do^pokrywy aparatu.
Zmiana pozycji pracy aparatu z poziomej na pio¬

nową lub odwrotnie wymaga obrócenia o kąt 180°

15

numerowej, a końce ich
30

całej pokrywy.
Nie są znane rozwiązania konstrukcyjne mocowa¬
nia tarczy numerowej pozwalające na zmianę jej
położenia bez zdejmowania pokrywy aparatu.
Istota wynalazku. W układzie według wynalaz¬
ku na wsporniku, w płaszczyźnie równoległej do

podstawy tarczy numerowej, znajdują się spręży¬
ste ramiona, których końce wchodzą pod kołnierz
ukształtowany na płaszczyźnie osłony mechanizmu
tarczy numerowej. Na obrzeżu wspornika znajduje
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tarczy numerowej*

30

Według alternatywy

tego

fragmentu układu sprężyste ramiona biegną od
środka wspornika ku obrzeżu, natomiast kołnierz,
z którym współpracują,
ukształtowany jest na
obrzeżu osłony mechanizmu tarczy numerowej.
W odmianie układu według wynalazku sprężyste
ramiona znajdują się na osłonie mechanizmu tarczy

wchodzą pod

kołnierz

uformowany na wsporniku. Prowadzący kanał, bie¬
gnący po obwodzie koła, z kształtowymi wgłębie¬
niami przesuniętymi względem siebie o kąt 180°,
znajduje się na Obrzeżu osłony mechanizmu tar¬
czy numerowej. Ograniczający występ, o wysoko¬
ści większej od głębokości prowadzącego kanału,
ukształtowany jest we wsporniku. Występ ten wcho¬
dzi w jedno z kształtowych wgłębień w osłonie.
Sprężyste ramiona biegną od obrzeża osłony me¬
chanizmu tarczy numerowej ku jej środkowi, a
kołnierz z którym współpracują jest ukształtowa-
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ny na środku płaszczyzny wspornika. Alternatywa
rozwiązania tego węzła przewiduje, że sprężyste ra¬
miona biegną od środka osłony mechanizmu tarczy
numerowej-ku jej obrzeżu, natomiast kołnierz z
którym współpracują ukształtowany jest na obrze¬

8. Tarcza numerowa 6 znajduje się

wówczas

w

drugim stabilnym położeniu.
Zastrzeżenia patentowe

5

żu wspornika. ,

a. Układ mocowania tarczy numerowej w apara¬
cie telefonicznym składający się ze wspornika mo¬

Zaletą rozwiązania według wynalazku jest to, że
stabilnego położenia w drugie przez obrót

cowanego do podstawy aparatu oraz osłony me¬
chanizmu tarczy numerowej, znamienny tym, że
na wsporniku (1), w płaszczyźnie równoległej do

tarczy wokół jej osi o kąt 180°. Zapewnia to łatwą

ie podstawy tarczy numerowej (6), znajdują się sprę¬

t szybką zamianę aparatu telefonicznego biurkowe¬
go na ścienny i odwrotnie bez konieczności jego

żyste ramkma (3), których końce wchodzą pod koł¬

umożliwia zmianę pozycji tarczy numerowej z jed¬
nego

nierz <4) ukształtowany na płaszczyźnie osłony (5)
mechanizmu tarczy numerowej (6), a na obraeżu
wspornika (1) znajduje się prowadzący kanał (7),

demontażu.

Objaśnienie figur rysunku. Przedmiot wynalazku

jest uwidoczniony w przykładzie wykonania na
rysunku, na którym fig. 1 przedstawia układ mo¬

15 biegnący po obwodzie koła, a na jego końcach są

cowania tarczy numerowej w przekroju zaznaczo¬

siebie o kąt 180°, natomiast w osłonie (5) znajduje.
się ograniczający występ (9), który wchodzi w jed¬

kształtowe

nym na fig. 3, w położeniu stabilnym tarczy, fig.

wgłębienia (8) przesunięte

względem

2 — ten sam układ gdy tarcza numerowa jest pod¬

no z kształtowych wgłębień (8) we wsporniku (1),

niesiona, a fig. 3 — wspornik w widoku z góry.
Przykład wykonania wynalazku. W płaszczyźnie

M przy czym wysokość ograniczającego występu <9)
jest większa od głębokości prowadzącego kanału (7).

wspornika 1, zamocowanego zatrzaskowo do pod¬
stawy 2 aparatu telefonicznego, znajdują się cztery
sprężyste ramiona 3 biegnące od obrzeża wsporni¬

2. Układ według zastrz. 1, znamienny tym, że
sprężyste ramiona <3) biegną od obrzeża wsporni¬

ka 1 ku jego środkowi. Końce tych ramion wcho¬
dzą pod kołnierz 4 ukształtowany na środku osłony

ka (1) ku jego środkowi, a kołnierz (4), z którym
2, współpracują, jest ukształtowany na środku osło¬
ny <5) mechanizmu tarczy numerowej (6).
3. Układ według zastrz. 1, znamienny tym, że
sprężyste ramiona (3) biegną od środka wspornika
(1) ku obrzeżu, natomiast kołnierz (4), z którym

5 mechanizmu tarczy numerowej 6 tworząc elasty¬

czne połączenie wspornika 1 z osłoną 5 umożliwia¬
jące podniesienie i obrót tarczy numerowej 6. Na
obrzeżu wspornika 1 znajduje się prowadzący ka¬

^

współpracują, ukształtowany jest na obrzeżu osło¬
ny <5) mechanizmu tarczy numerowej (6).
4. Układ mocowania tarczy numerowej w apara¬
cie telefonicznym składający się ze wspornika mo¬
cowanego do podstawy aparatu oraz osłony mecha-

nał 7, który biegnie po obwodzie koła. Na końcach
tego kanału są kształtowe wgłębienia 8 przesunięte
względem siebie o kąt 180°.
W osłonie 5 mechanizmu tarczy numerowej 6

ukształtowany jest ograniczający występ 9V który 39 nizmu tarczy numerowej, znamienny tym, że na
osłonie mechanizmu tarczy numerowej <8) znajdu¬
wchodzi w jedno z kształtowych wgłębień 8.
Wysokość ograniczającego występu 9 jest większa
od głębokości prowadzącego kanału 7 dzięki czemu
tarcza numerowa 8- ma dwa stabilne położenia prze¬
sunięte wizgłędem siebie o kąt 180° i nie ulega przy-

parfkowemu

obrotowi przy

wybieraniu

numeru

krążkiem palcowym.
Celem uniknięcia kołysania się tarczy numero¬
wej 8 podczas obracania jej, w osłonie 5 mechaniz¬
mu tarczy numerowej 6 są ukształtowane dwa usta¬
lające występy 19, o wysokości nie większej od głę¬
bokości prowadzącego kanału 7, które w stabilnym
położeniu tarczy numerowej 8 wchodzą w owalne

ją się sprężyste ramiona (3), których końce wcho¬
dzą pod kołnierz (4) ukształtowany na wsporniku
(1) w płaszczyźnie równoległej do podstawy tarczy

M numerowej (8), a na obrzeżu osłony (5) mechaniz¬
mu tarczy numerowej (8) znajduje się prowadzący
kanał tt) biegnący po obwodzie koła, a na jego
końcach są kształtowe wgłębienia (8) przesunięte
względem siebie o kąt 180°, natomiast we wspor-

45 niku (1) ukształtowany jest ograniczający występ
(9), który wchodzi w jedno z kształtowych wgłę¬

dtwory 11 znajdujące się w płaszczyźnie wsporni¬ M
ka 1.

Zmiana położenia tarczy numerowej 6 odbywa się

następująco: tarczę numerową podnosi się o wiel¬

bień (8) w osłonie (5), przy czym wysokość ogra¬
niczającego występu (9) jest większa od głębokości
prowadzącego kanału (7).

6. Układ według zastrz. 4, znamienny tym, że
sprężyste ramiona (3) biegną od obrzeża osłony (5)
mechanizmu tarczy numerowej (8) ku jej środkowi,
a kołnierz (4) z którym współpracują jest ukształ¬

kość równą różnicy pomiędzy wysokością ograni¬
towany na środku płaszczyzny wspornika (1).
czającego występu 9 a głębokością' prowadzącego 55
8. Układ według zastrz. 4,**namienny tym, że sprę¬
kanału 7 i obraca się wokół jej osi.
Ograniczający występ 9 ślizga się po dnie pro¬
wadzącego kanału 7, a gdy kąt obrotu osiągnie war¬
tość 190° wchodzi w drucie kształtowe wgłębienie

żyste ramiona (3) biegną od środka osłony (5) me¬
chanizmu tarczy numerowej (8) ku jej obrzeżu, na¬
tomiast kołnierz (4) z którym współpracują ukształ¬
towany jest na obrzeżu wspornika (1).
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