
     Domácí telefon typ 1131 

Slouží ke komunikaci se 

vstupním hovorovým tablem. 

Použití – zazvoní-li telefon, 

sejměte pohybem vzhůru 

sluchátko telefonu. Pokud se 

při rozhovoru rozhodnete 

otevřít elektrický zámek u 

vstupu do objektu, sepněte 

tlačítko označené klíčem, na 

pravé straně telefonu. Po 

ukončení hovoru zavěste 

sluchátko zpět do závěsu. 

Význam svorek domácího 

telefonu je vyobrazen na obalu 

domácího telefonu. Plné 

schéma zapojení telefonu 

najdete u příslušného napáječe. 

Instalaci svěřte odborníkovi.  
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