
sToJANovÉ GRAMoRADlo TEsLA l r22A HUMoREsKA

obř. l. GámoEdlo l l22A

0l TEcHNlcKÉ ÚDAJE

čtyřrcBahoý suPérhét PoužlvalLl prc přÍlém kňitočtoYě frc
duloEných 9i8íálů 5+ 1 élektrcnku a8laděných o*.uhů' Prc
Příjem amplitudově modÚloÝaných si8nílů 4+í ébrronkÚ
. 6+2 lrděiýml okruhy' vybav€ni Přiskolel PřÍpolka pro
dipól' ío.mální an!énu. maínétÓfoí . d.lši rcpfoduktor -Ýét.Ýěný diPól _ otočná fé.itová anté.a _ tl.čítkoYé Pře
Plnáni vlnoÝých roehú' í..itové an(ény' ProvoŽu 3 gB_
mofoneň' přípoiky pro ňilnéloíon . výDínáni ritě _ te
nový E|3třík - o{dělěná Ýýšková . htoubtová tónová .lona -$lenový lsměrňoEč íaPáiétího n.Pěd - člyřf'.hlostnl 8ó-

o9z€íí éléktronlomi . u3měřňov.č6m

Ecc 85 _ ÝFókoí.ěkvenčnÍ z6llov.č a kmitaií.l .ňěíoÉč Prc
Ýelňi krátké vln'

EcH81 - m.ŽlírékÝénční zéŠiloBč pro Yelmi křátké vln'l
.měaoY!č Pro běžné ros.h)'

EBF89 - méziířekv.nčnÍ zéílóEč; gňočinné vyrcvÍávánl
.it!ivosti ó d.modul]íto. Pro běžné rcaahy

EAA9í - demodllátor Prc v.lmi k.átké Ylny

EcL 86 - ní'kofr.kvenčni . kon@ýý 4sllov.č
El'l 8,l _ oPti.ký uk@vatelvyladění
PM28M _ sělénoYý urměrňoBa

osYětloY.cÍ žářovky

vělmi kritké Ylny é5'5 - 73,5l,lHt
kratté Ýln' '5,95_ 16 MHz
.ti.dníYln' 52o _1605 kHt
dlouhéYlíy Í50 _ 300 kHz

P.úňěřná Yf.itlivott
ýélml krátké Ýlny 3lV (poměrígnllu k šlnu 2ódB)
kÍátké vlny 3'/v I

3třednl vln/ 20/V ) (poměr Šignálu l iuňu ío dB)
dlouhé vlíl 25 !ý l

P.úměřná vf.ltlivošt
lelmi krá.ké vlny 30 d8 (rÓzlrděni + 300 kHz)
*řédnivlný úzkéoálmÓ 42dB l , ''' .::: . írozladéíl {9lH!)llmrc pamo lo oĎ, '

l0,7lYHz Pro Ý.lňi krátl(é vlny
,168 kHt pro osbtni rcahy

Prúměř.á nf.ltliYo3t

2 w (Prc /o0 Hz. zkre.tenl59á)

1 oválný 255xí60 En
! kruhový výškový u lm mň

lndukční moto. rc 9mÓčlnným vyplnačém ovládaným ňdlátnlm
Po'Uvéň PřénB(ř PřéP|nání .y.hlGtí otáčCnÍ tilíi. néchánlc_
kým PřéÝod€m n.78',t5.33Y! 14/' oťmin. Kr'*alová přeno'ka
Pfu Přeháváni 3bdzrdnich a dlouhohnlici.h desck'

N.pá|éní gř.moEdl.
.tříd.Yým p.oudem 50 Hz3 napětÍm lm nebo 220 v

-\<-=j:)



přlto. (Přl n.É!l Žz) u

JRtěnÍ
355 ňň
28 ks

8AS mm

,{5 k8

02 POPrS ZAPOtENI

zrpolenl sňmondi. 1í22A je uYcdeno w výrré*ch v příle
hich' význam jédno iv/ch dilů' Y'zn.čený.h ve !.h€maru z._

PŘÍ'Eř Kl{lTočŤoYÉ MoDuLAcE

signály piivádéné nr wiÚp přijimrčé !. dor!ávalí n. .ÓUňěrné
Ýinutí L2' L2'. iéhož !rt.d je Uzenněn . k!..é té. ! poňo.j sou.
béžného lon'den_zátoíu c73, PtlzPůlobeno imPéd.Ňi dlPólové
.ntén/' ti' ]@ o.
lndukrivné vázrná wtupní .ívlo L!' lež wÓří lpolÚ 3 vnitřnÍmi
k.Pa.itari €lekt.onky okruh s .€Žoná.čntm kmitoč@ň leiicim
upro*řéd přijimaného Pá.ň.. je lpojéM l.dnak . ureňněnou
řidici mřitko!' jednik 9ř6 člény Rl. c7. k.t.dou PNé lriody

T*o ř'J" Ed' pncujé hko YÍ zeíloEč 3 Uzéňněnou řldi.l
mři'kou' který mi ňilou vitupni iňpedln<i. |e d6l.teČné *a_
b'lni' r proto n€vy'.dUjé neutŘliz*i' Ptt(ovni 

'mD€dal.' 
ze5i'

lovrče rvoíí ok.Uh z alenů L'. c9, (c1o'. c8' pl'íule I.d'r.lný

'něnoJ 
indukčroÍi. N.pé!í na.nodu Íiod' .e přivádi tie3oddélová.Í í]llr R!' c10 na civku (kí!hu' z.tl.dnl milrkové

Př.dpétl !. v'tváli sPid.m na odporu Rl.
Druhá Ú'oda eleLÍónky E' p.!cui. ilkó tmit'll.l 3ňěčovař.
Kňtročct ď('láloru jé U.čová. olehcm z ťlénů L7' L7'' c'4,
c17. lade./ň v rcuběhu s anodovým ók.Uhem Yl zeýloýrae
v/iouYánim nébo so!ý'nlm hl'nikový.h j.d€í do (ivék.
otruh ie váán s rnodou o3.lláloru kÓ.denúto..m c15, !P6
léným ná odbočku .ivk' laděného .krÚhu. k dosajeíí m.laho
vyskoÍrckvenčniho naÉd na .nodě elekýonk'.
s nií'koviň ok.Uh.ň je ladě.ý Ókruh váztn lnduktivně .ivkou
!6. Ltérl ie apoi.n. do úhloiříat' nůslkove'D apol€íi tvG
řeného kond€nzátoíř c1I. c'2' lQpŇ'tou kondeF'ilorú c18 I

+ c19. vn'lrní raPeircU druhe (r'odr.lekt.onk' E1, db' sé
Žmenšilo vru.řovini o!.ilircru do antény.

Mézifrekvénaní ŽGlilov.č

v .nod)véň obv.du druhé triódy élékÍonky E1 jé laiazcn
Prvni okruh nrl.déFý nJ meziírexvénci pii|lňiae' vh'lloU.di_
tiv1iň 5milenim víuPnlho 5isnilÚ i signílu c('lárorU.
olruh tvJři .ivla L8 3 laPei.tml obvodu (cí5)' Tento ckruh
i. rlJmen vni(rniň odporem GlGkíonkóvého s/!!emu sňešo_
Ý.čé' a p.oto je závédéna neu(Řliacé Pro mcziírekÝen.i.
Můttkové zrPÓ'éni tÝoíi tapi.ity "inoda_miiika"' l'anod'-
|Q!o{.'' a lo.dcnzÁ!Ó.y c18' c19' Klpac'(a cl9 le volen. tik'
.b/ ná íÍ v.n'lalo málé va.Gbní n.pěti' llařé 2dánl'vé ZvriU'6
Ynitini odPor elektronky a tak !nižuié dUmení mf okruhu:
Klrdné napétj * pl'v.dí na .nódu kň(aiiciho tméiovačé Přét
odlálov..i filtr. tvofený alén' R5' c19 a (lvku L8 mí o|ruhu.
MiizkÓvé picdPéti v'n'ká sPádem n' odporu R,í.
oruhý taděný okruh. kteřý doplňuio s prvnim mí ok.lheň
i.dukrivně váaný Pi5mÓvý fih.' rvoři .ívk1 !9 s kap&ibu 3í.
Děného Přivodu k řIdi.i miiŽGé heptodové čálti €lekÍonky E2
Př$ dot'ky přépÍnač€ Pí. 2_3' Tenlo iyltén .l.k(ronk' PŘ-
<!le Při Příjmu knl@čtově modulov.ný(h 3itnálú iako Pryý

Trioda eléktronky E2 je Yyřu.nt z člňňó3ti př€rli.niň Př,vodq
8íodového nlpéd Pl, 11_'2. 

''ojeniň 
jeji řidici hří'kž . l€_

v 
'nodovém 

óbÝod' hePtodové či*i .tetÚonky E2 le apo|eí
d.uhý óÍ p&movi lil!. r okruhú L22 (- k'p'.it. 3tiněného
PřívJdJ) a L2'' cro2' kErý přeniii ligntl přés dJtyk/ PI.
18-19 na hd'cjmiiiku díuhéhc alupné z.ílovače tvJleného
élekt.onkou E]' uobou 3tuPňů mí.$ilovač€ ie avéd€nr toň_
Fnze P.oÍikové k P&it/ neutnll*Í dc atinlci ňřEky. Né_

utŘli4řní loPacitu pm pflní stuPeň tvÓří lóndenátor c25.
Pro dÍuhi cl06. Přés Óddělovúl kondénálor' c27. c1l5 Fouzřa7én' pr.@vní imp.dan.é do úhlopríaky mú*k!. Flektron_
ta E] Pacuic j.ko mízBilovra |en PřiJ.bý.h sisnile.h| tdeito
pn dlnéiil.h púsóbi iako om€!óvaa .nplirudý. iotiébné ňřii-
kové Prédpéd Eí|ká sámoč'níě na alenu Río2, cios.

V a'odóvéň obvodu élektrcnky E] le Žápoién prlmáÍní obvod
Poměrového dét€ktoru' kte.ý k.omé déňoduhce onezujé i am-
dnudu kmiločlově ňodulovaný.h signálů i t.k Yhodíé doPlňuié
činňoÍ Předchá'ejlclho stuPně.
z Prjmárnlh9 mí otruhu tvořeného cívkóu L26 a káP&itou

'Pojů. 
re ildukcí 

'ř€nášJ 
ntpěll lednar nr souměrné b;dělený

ok.Uh z člénlj l27. l27', c108' iednat vuebni Givlou L27, n;
sďed $umeřneho vinutí' N. 3olměíni okruh ie váán Pig
Prc(Bmérně apÓlene diody elekkonk/ E4 atě'ova.' odPo.
Rl1l' prek'Murý elel(rol/L.kým kondenáloten cl1' 3P;lul kÓndenálo.y cí21 a c11ó.
ob. póPkované okruhy lvořÍ Pá.ňový filtr, iehot tékundárnÍ
nlpéti lé přl teronrnčnim kmirot(u potunuto o 9oo prcti nrPěll
Prlná.u' allňco nrPéri indukované Civkou L27. le (po |;m'
peíu.l odPoÍ€m R109) ve íúi. ]eJ' llgncl modulován' měni 3é
íúóÝé Poňěr' obÓu n.Pěti Y obÝodi (at' žé po ltnérnění
dósl{váme na kondenzito.u c118 napěrl úňérné modulaaní
slo'e slsnálU.
D.modulovaný si8nil (z kondenátÓru c!18) sě dostávi PřEil.ny de€mí&e 1115. c]5' dotřky piepínaae Pl, 15_1ó,'od_
dělo%c' lond€náb. c32. dotyl' Prepindaů P5, 7-J . člény
hlolbtove clony R201. C2Ol n. elulab. hlsrlsri R202.

s.močlĎňé vyřovnávání <itlivGtl
Úainnst ome.oE.i íunk.€ el€ttrcnly E3 ie dáté 7viiénr z.-
Polením jeji b'd'cl miizk/ do obvodu Pomeroveho d.kktoru.
čimr se na mřizku dÓstávi z'Potne n.Pétl (z odPÓřu R11J).
Prl zvělaovanl tmpl'tudy pri|'ňineho sirnr|u .oýa 

' 
ve|itoa!

Žápo.neho naPeu na mií'.G r hk !. brzdI píoud Glekkonú
k rnoda. tLnxcl anod/ Pal čistečne PřebÚ' irlnlci miíukl na
hi' |l.s' nipét' (zveFen' úb/t|u na odpor! R'oJ). P.acovní.haŘkkÍisuka ele(Íonky se zl.acLje á !'8n'l j. ua'nnql ome_

PŘílEM AMPLlTuDovÉ MoDuLACE

si8nily přlváděné na anténní zdÍřku přjiím.ř€ 5é dctávajÍ Př€spa..lelnj úezírélvenťnt odlid.vaa L1o' c1, dot'Ly Prepinaae
P2' 1_2 n. valeb.i .ivkJ LIz pro krátké vl.y; Pies do!'ly
píepínrée P2' 2_] ná vazcbn' .ivlu L14 Pro *i;dni vlny a ilú
do()ky přepíndÉe P]' 2_] na rÓnd€ná.oÍ c2' klerý v/tvátÍ
píoudovou kaPa.itni vázbu 3 laden'm orruhem p.o dlouhé
vln/' Nr obvod |e ň'moto pilpolen 3eřiovy nl odlddovač tve
ř€ný indukčnonňi L1l' L1t'.
v*uPní olruhy' laděné tondénátor€n c22' tvoř' prc krátké
vln| .ívká L13 ! doladoEim kondénzáto.cň c6 a Pevnou ka-
Pa.'(ou c] GPÓ'.ní t c22 pi€l P2',r_5). Prc lticdni vln' Gjvr.
L15 ! doladovlom kÓndenD(oíeň csa (lPoieni 3 c21PiGs Pil.
2_] a P2' 5'__ó) i PÍo dlolhé ýln' civk' L16, Lló', L17 s lon-
d€nárory c5b' c4 (rPoieni t c22 p'$ P{, l_2 a P2, 5--4).
Při součŇnén gtis*nuti !hčí!ek P3. P,l (rcznhy sv. Dv) sé
zpoji na *řodn'(h vlna(n lúéný okruh L16' Ll6'' csb' iéhóž
clvr/ Fou nrvlnu!y na f€.'rové tya'' talie půrcbj iako iměrovi
.nréna' okruh sé PřiPÓjí L ladi.jmÚ kondenzá.or! př$ dolyky
PřéPinačů řl' l_2 a P2. *; $učsně $ qzemní 

'podnl 
koíe.

ok.uh! P}6 P3,4_5. odPo|i e Yněiai .n!én. (P3' 2-3). Po



dobný Úainek má l CÍvka Lt7 rcÝněž Úmírtěná na í.dtové tyal'
z. BtupnÍhj obv'du 3é d.!táÝí Piijimaný 'ignál 

přés Př.PI-..č Pl' :l-,l . odlllÓv.cÍ k.ndenzátor c26 nr řídicí mřižku
heplod]v_i aííiéIékrfunk/ E2' k(cr.l a/ni Pra.diG llko 3měšov*
Při;imaných 3i8nálú sé 3ignály o'.iláto.u.

Doplňkový slBnÁl Pro třéti nřižku hePtody směšÓhče dodává
iehÓ tíiodÓv' čá5i' která prácuie iako o*]látof ladéný kÓnden_
zátorem c2] (me.nanicky spoieným 3 ladkím kondénzttor€m
c22 vltupni.h okruhů)' ke kE.ému je souběžně Piiřden dc
ladoYa.l kond.nzátof c2',l'
Laděné okruhý oscllitoru. vizlné 3 mřížkou triodý oicil'tÓru
Přes oddělo%cí kondenzitor c28 a tlumi.í odpor R1'' dJPlňuje
í. krílkých vlna.h .ívk! L19 GPojeni 5 c2] Přes P2' 12_!])'
na stř€dnfuh vlná.h tivka L20 .oolu sě soubéhovým kondé.zá_
to.ém c]0 (3pojenl s c23 pře9 P2. 13_íal současné 3e zk.atuié
dlouhovlnná le|.é přes P3. í,l_15l . ná dlouhy.fi vlnlclr civk/
L20. L21. .polu s. louběžnýň kondenáloreĎ c31 a toňbln.ci

'oJbě''évých 
k4ack c29' c30.

v.zba ladéný.h ok'uhů s .nÓdou triod' ie pfuvedéna na kál-
kých vln'.h vdébil.Ívkou !18' ía s!řédních a dloÚhých ýtn&h
pomo.l členu R8, Roa, c3o.

l'l.zlí..kY.nříí ŽBi|ovač

v anodovém obvodu héPtodové č&ti élékroiky E2 |é z.ř.zen
v sérii s otruhén P6 mí zélilovač kňitočtÓva modulÓvaných
si8nálú ok.Uh z člénú L24' c!ol' náladéný ni kmitÓč.! 4ó8 kHz'
který tvoří r okruheň Ž členů L25' c10,l prvý ní pÁrňÓvý
ílltr pro příÍéň anDlitldovĚ modulovanýth si8nílú' s€tundárnÍ
okruh p&ňoýého ffltru !e zapíná přépínačem P1. 19'20 na řl
dl.l mřlžku Penlodž elek.roíkl E3' kťeá PŘcujé jako řízéný
mí zgilovač.
Druhý mífikr' i€hož ÉtuPíí okrÚh ie zařázěn v !é.ii! primirnÍm
okruheň poňěrového det€ktoru. ié tv.ř€n okruhy L28' c1Q9
. L2'' c11o a ýážé anodu ňI zenloýaěé s démodulační d'odou'

PřéPíí.č šířky Pásm.
v lérii s. sétundá.ním vinutlm l25 pasňÓvého fihru le apoiěno
Poml..é vinuti t25'umlrtěné.a Pnfi1rní civ.P_Lz4' Pi' íBk_
i]u!í lla.ntG tónového rei!!řílu ó7ničeného .'š' PÁsMA' '"!Ýéd€né Ýaébíí vinutí Ép;ií do ók.uhÚ s k.ndénzÁtoréň c104
(Přepínač P3. 2_])' rákže !e zvýii činitel vazby mezi oběma
okfuhy a Ý odpovídíl.ín poméru sě Žv5!ši i šile Pá5má př.ná-
š.ného mf Bllovačem (změnši se i sé!étlivnosr).

Am'|ltudrÝě ňodulo%Íý slg.al ié Usmérňov'n druhÓU diodou
él€klroňky E3 á zbivován Ýí 3ložék filtr€m tvJřenýň členy cl1l,
R1o7. R1o6. z pÉcoýnÍho odPofu Rlo6 3e 

'iqnál 
dxtáv' př*

drtyky Přéplnaěe P1' 16_17' oldělovací kondenzitor c32' dG
t'ky přePínaĚů Ps' 7-'€ á Pó' 7-8 ačlen/ hloubkové.ton' R201'
c2o1 ná régulítor hlalk6ti R202.

Pryní diod. elektronk' E] le tdalé lzemněía (bez Íunk.€).

s.močiňné YyřoÝíáýáíí citlivosti

NapětÍ k 3amočinnému vyrcYnávánÍ citllvosil' úměrňé velikosii
přiiíminý.h si8nálú, se odebírá z demodÚlačního obvodu' za-
vidí 3. Př€5 filtr z člénů R!o5' cl1,í' c12] iednat Přés.ívky
L25'' L25 a přepínač PÍ. 19_20 Ía řídicí mřiŽku et€ktrÓnky E3.
|ednak přes mřÍžkoYý odpof R7 ňa řídici mřižku heProdoÝé

Eléktronky E2 u E3 maií proměnnou strmdti to zn.ména. žé
v dúíedku zvyšovíní mřižkového PředPětÍ |élich it.mosi tl€si
. tím se i snižule Žesílénl Přaváděných 3ignálú'

oPtický ukdoÉt.l v'l.děni
Elektront.vý UkazoEel Yyladéní dostává zápórné ř'dl.l ň.pětí
z óbv.du samcčinného Yy.ovnáv.ni cit|iYo3ti. TÍmto ňapétlň 3e
nabiií k.ndenzitory ct14' c12] aPoicné do říiici mřižky élek-
trÓnky E6' a to Př6 odPor R116 při přiím! kmitďtově modu-
lo€ných si8nátÚ . Přes odpor R1o5 Při Příimu amPlitudově
moduloEných !ilnálů. v€likost.áboie n.*oídenzitoréch Urč!|.
Pak in!énzitu anodoÝého proud! el€klronky. t.kžé na odPoru
R1í7 Ýnlká odPovlddl.Í úbyt€k napěti' vznlklý .oŽdil poten'
.iálú ň.Ži Ýy(h'lovlcÍ desickÓU' lpo'enou ! anodou' a piíno
aPojenýn sínÍtkem uka4vatele v}'olává úměíný $Inl.Í účlňék.

J€Jl nábol konden!ábru né|větll (rcivětií .o'dil n.Patl né7|

'tlnitkéň 
a Ýy.hŽlo€cí d.3tjč{ou). je stinicl účinét nélménši

a .a rtinilku vznirajl n.jÝětŠl rclené září.i plochy.

NÍzKoFRE(YENčNÍ čÁsŤ
A NAPÁJEč
Nízkofřékv.nč.Í z€.ilonč
NizkoíÍekvenčnl n.pétÍ z běž.e résulátoru htsit@ti R202 ié
d]íává Přé' oddélovácl konde..átor c2o4 na řídlcl mřížko
eletýonk' E5' k@rá Pň.Uié jáko odporové váŽaný zsilovrč.
z pŘ@vni lmpéd.ncé tvořéné odporém R2'l 3e avidi zeďléné
napéii př6 oddělova.i člen c20B' R215 na řÍdicl úří'ku ton.ové
Péntody éléktrcnk' E5. Po ýýkonovéň Bilénl se ní si8nál
dďtává Přés vinltÍ výltupního tEígío.ňátoru l3l' !32, L!3'
L']í n. réprodlkto.ovo! su'lavu.
soultaÝ! tvoři dvn dynamické rePrcdukiory. Rcprodukto' RP',
apoiéný přÍňo na gékÚnd'.ni Ýinutí L]'' !],l vhtupního t.an$
íorólto.u' réPrÓdukÚie celé kňitočtové Pásmo. Rep.odlklor
v/.o(.!ónový RP2 ié 4polen 

'ouběžně 
ía toréž vinutÍ vý'tup-

niho traníormító.u Př€í .léltrolri.tý koldenzito. c212'
&tcrý ProPoušli ién v'šši kmito&ž tónoYého 3Pek!.r výstuPnÍho

a) K nenšéíÍ harňonlckého 
'k.éďéní 

r k úpnvě kňltočtoYé
.haŘtté.iitiky Še zavádl čá.t nÍzloÍrekv€nčního napětl ze s€kun_
di.nlho ýinutl vFtulniho i.ansíormátoru Ž kŤitočtové'áYl Jaho
dlliěé v pfotiíázi do mřížkóvého Óbvcdu Ťiodové č''ii elek-
tronky E5. Kmitočtově áYklý dělič tvořl .é.iovi lombin..é
z členú R208' c206' R2o7 ÝoIu sé soubě'nou větví z čléíú
R206, C205, R205.

b) Aby byl zehovtn lpríÝný Poně. vyššÍ.h l nižšich kmltÓčtú
Při různé h!8itBti réproduk.e (íFiologi.k' résulae nlŇat6!i)'
ie PolenciomeÍ R2o2 k iizCní hlasitósti opatř.n odbočkou' n.
ííž isou Žápojeny souběžně k re8ulátoru hlÚitosli fil.ry u členú
R20J, C2O2 a R2Oa. C203.
c) PlynulÓU Žměnu &mkoatďé ch'r.k!.rktlk' v lirotém kml-
tďlovém rozghu unožňlie..závfulé oÝlídaňá hloubková. Yýš-
koYi tóíová clonr Hlolbkovou Glonu. z.řdenou do piivodu od
demodulítoru' tYoři poten.iomeř R2o1 !é soubéině zaPojenýň
tondénzátorem c2o1. Vzhléd.m L úPŘvé zpéiný.h vueb ze-
3llulé ní &9llohč vlce niŽké kmitďt'. zdůEněnl hloubék
nůže být v/rovláváno přlfu&vániň větší hodnoty odPoru r€8u-
látoru R2o1 ké kondenútorÚ c201 ták' žé výdcdná impedancé
Rc člénu ié Prc nizté kúitočt' podÍa.né vě!ší r tylo |.o! Pak
v réProdukci méně zdún!nén'' výškovou (ónovou clonu. ařa-
zénou do mřížkovéhÓ obýodu lon.ového stupně. tvoří 9oten_
ciom€tr R21,l a v sérii zafuzéný (ond€n?át.r c2o9. zmenšo-
viním odporu R21,l sé zmenšuie impédance obýodu PÍo vFoké
kňitočty' &teré i'ou Pal méíě zesilovíny.
e) K rychlému nařiÉni zikladní.h kmiioětových char.kt€rktik
vhcdných Pro rúzné d.uh7 Př.iímrných pořádú le přliimai vy_
bavén td' tónovýň réFtříkem ovlidaiým t.émi tlačÍtky (P9'
P10' Pí1)'
J€'ti 3tlstnuto tlačitko ozn.čéné ,.REČ". .ozPÓlÍ !e obvod r€8U_
láto.U hloubek Rzol (Píí' ,r_5) trk' že v obvod! zústané plak_
ticky:.pojén lénoí kondenzalo. c20Í' ktérý Př.n*áv!je ýélkou
lúpedancl Pro nizké &ňi(oč!y' takže FoU v rePbdlkci Polla-
čeny. Reluláror hloubet potom oýšén n€PŘcuje.
Při stisknuli thčítta oznrč€ného '.aAs" se zkratllé réguláto.
výaék R21,t (Pto' 2_3) a kondenzilo. c2o9 Př.dstavujé matoÚ
lúpedancl p.o vysoké kmitočty. trkie jsou v r€Prcdukcl Potlt_
č.ny. Régulátof výš.k potom ň.P.a.ujé.
sdlknltiň tl.čítka ozn.čéíého '.oRcH" {P9) se vysÚnou obě
ŽbývajÍcÍ tltčílka do ákledni Potohy a základÓi kmitočtová
cha.akteíi.tika přajímačě n€ní ovlivňovína.
í) souběžně k PrimárnÍmu viňu!í L31 výstuPního tŘn'forňátoru
je 

'apojen 
!ériový fihr z členú c211. R216. kt€.ý omezlje v re.

P.odukcl n€jvyšši kmitočty zvukového .p.kh.
8) Kmitočtová chaBkterllllka 5l8natu z gBmoíÓnoyé Př€no'k'
íe uPŘvujé jédnak 3érioýýň ko.denzátorem c22o' lednak zá_
pornou zPělnou vazbou zavédenou ná ýstup nf zólalovače ze
sekundá.ního vinuti výstupnÍho tBfuíormátoru Př€s ódPor
R222' MiniatÚ.ním Pot€nciométrem R225 3. nařkuje vhodný
ÍuPéň zÉtné Yúb/' Při kEÍém iéště nen6táYá ňikroí@ié'

PřiPoi€nl gř.moíolové Př.n6k'l ň.8íétofon . dalií

Gbmoíonová přé.osk. 3é apoiuié Přépinačěm P5. 6-7 Př6
člénf.hlolbkoÝé clony R2o1' c2oí ía.€8ulátor hlsitosti R202.
so!čaně .e PřérušÍ inodový obÝod lkdoÝa@le Yyladěni €6.



ánodový obrcd o3cilátoru a napáiéni stinicÍ mřÍžky 3ňě!Mč.
(přepináč P5' 11_12|.
PřiPojlo pro PřšhnivánÍ z ň.8netoíonu (zdÍfky 2' 3' 5 normall-
zoEné pě('PóloYé zá5uv!y) !e 

'apojuie 
pi€oináčéfi P6' 6_7 přér

člen' hloublové clon' R20I' c2o' Ía .égulítor hleitoíl R)o2.
součsně sé přéruší odový obvod ukazovrtelé Yyladění Eó,
anodový obvod olci}itoru á napÁlení 3tlnicí miízky sňé(ovaÉe
(ptepinaa Pó. í1 '12)' zd:řky l' 2' 4 pro .ahrivání;a m.sné.o_
Íon (d'odový vistuP) i)ou trvále apo|.ny Pies odPorov' délié
R2I8' R219 do přivodU oa demoduláloru ke 6rupu iÍzesiiov'te'
zdířkf 1--'1 z ]_5 pi'pojky prc magnercíon Fou ProPojeny
Pro PříD.d piipoieni sleréoíonni přenGkt nébo nalnéloíonu.
vývod/ p.o víěiii rePrcduktor (lňpedan.e a o) i$U 7lpojenr
n. souběž.ě p.oPoi€ní 3ekund'rnl Ýinu(í L]]' L!,l vFiuprii
tŘí'ío.mátoru a vedeny na normalizoEnou Ž]fuuv'o, z které
ie možno odébŘt sisnál dvémi zpúroby' PtI Žapojeni vn:jilho
leProdukoru nr zdilky 1' 2 zisuvky přicházl 3línál do obou
vnitiních i do vnei{lho reproduktÓřU: oto(hFll zistr.ku
o í8o'(zdiřry 2. .t, lsou vestavěné reprcduktory odPoién' Pe
mocÍ dotyků 3--4 spintaé Pí2.

síťoÝí ěáit 3 usňěÍňov.čcm
PÓrřebná Díov)zni nápělÍ 5e d$áÝall ze sité Přé! dvoupólový
3pinú P7. do!'lÍ 4 

^ 
9'11' volÉ íaPéti P1] . tePelnou

03 sLAĎovÁNl

Kdy ié nut.o přljímář 3'adoBt
!. Po výměné .ív€k ného kondenátorÚ Y meiír€kvéíčni nebo

vysokoírekýenřni části Přillňaié.
2. NedoltačUjě_li .itlivst nebo séIektivnolt přiiiňzče nebo nt

souhl6í_li ei.hoýíní ladicí stuPni.é na něk@rém vlnovém
rcBrhu po méchanickém seřízeni náhonu. Přiiíň.č nenivždy
íUtno sládont.élý' ŽpÉýidl. sEči sladit ien bzl.děnoa čá5t.

Pomú.ky k sl.ďování

i' zkuíébní vysíláč (případně Ýysiláčé dvá) ! rozs'n€m 0'l5 áž
80 l4Hz. Rozsih 0'1J až 3o l4Hz 5 amPlitudovou modul&í'
rcaah 60 až 8o MHz s vypÍnatelnoÚ kmitočtovou ňodul&í'

:- symet.iačni člen podle obr. 2.

obř. 2" symétrlačňI člen

]' Normálni umélá intéía pro hílločtoYi rozsah o'I5 áž
!0 l'1HŽ

,l' Elé'ďonkový nébo liný stejiosmérný vokmetr s vniiřním
odporeň n€jméně Ío000 Íl/v.

5. steinosměrný elektronkový v.kmétr s nulóu Uprostřed|
rozsah 1'5 V nebo vohm€tr j'ko v bodě 4. opatřený přepi

6' Měriť vý\tupaiho výkonu s lmP.din.l4 Q. phPadně vhodný

7' Bezildukčni odPor 4 o/3 w Ialo náh-adnl átěž'
8. sladÓvací šroÚboýdk a klíč z izolační ňmÓty k oYládíní želš

evý.h ,adef <Ívet( a ň8Evování dotadÓvrich tondenátorú.
9. B€zindukční konden'tory 2500 pF.300oo PF a Plechový

válec šiřlý 10 ňň k navléknutí na baňku eléI(tronky Eí.
l0. B.zi.dukčnÍ odpor 10000 Q a dv! shodné odPory 10o 000 o

í1' zajišťovacI hnoly. Ýosk k zkaPáni jader cívek a nitrolak

' 
ná doladovácí kondenzátory.

PříPřáB k .ládováni

Přad 
'ladovánim 

mÚsí být přijíňač mechanicky i élektrick' sé.
ilz.n á osrztn elekÚÓn\áŤ'. 

' 
l(é./m' bude pouilván' Pinzetou

odírrnimé z iader avék ' z dÓládovt(kh . Jnden/.(orů ajli!b_
vici hmolu. R9zmístění iédnotlivý.h sladoYacích Prvkú ie 'a-

Pojistku P01 na vlnÚtí L35. t36. t!7 siťového tňnsíormátoru.
Anodové napětl 9é získává UsměrněnÍm gtřídavého napětí Ž vi_
nuí L]8 ielénovým u3ňěrňoEčem U1 v GŘetzově zapojení.
VinU.í L39 dodává porřébné napěti P.o zhávéni eleltrcn.i. i přo
GvÉrlovací žárcvk/ zl' z7' zhaÝrci n.pěrí pro el€ktronlu El
sé Píivádí pies fil!r z členů L3o' c61' Kondenárory c117' c122'
aPojéné 

'ouběžně 
ke žhavi.Ím vláknům elektron€k E] a E4,

abmňUjí přenosÚ vl naPětí žhavi.ím rozvodéň.
Usměrněné anodové naPětÍ le v'htevino íkrem tvořénýŇ
elektrolyli.ký{' kondenzirory c2'5' c214' odporcm R2í/. vi.
nutíŤ L}2 výÍÚpniho traníormitořU a lil(Řčními kond€nzl_
tory cJ4. c7l pro vrÓka kí'točty. z pruéhÓ .lenu (z elektrc_
lyri.kého kondenárcru c21s !e napiii anodoÝý obvod koncové
eletríonky. o'!.tni obvody dcráv.jl kládné ;aPéÍ bud prímo
nebo Přes dtl{l oddélovaci fitrry z ťlénu R22i _ R22o, c2I] _

Rto,t' cl15_ Río3' c106- R!ot' c27' c25_ R9, c25-R8, R8a,
c30- R5, cl9 - R3' c10. přísluané Pr&ovni iňpedance.
Potř.bné nřÍžkové přédpětí pro triodu elektronky E5 wnitá
úbytkém mřÍ'kového prcudu n' odPoru R2o9 a pro koncovou
Péntodu lPádém katodového Proudu ná odporu R2í3 překlé_
nutém él€ttrcl),tickýn kondéíálorem c210. Eléktronky E2
. E3 dďtávají mřížkoYé předpětÍ z obvodu smoč'n.ého řtz.ní

PŘlJÍMAČE

lreíeno naobr. 
'. 

a,l' šÚlPřllÍma& je nutno vyimoutze 3tflně.
Přijímaa !e ňá 3l.dovát EpN€ tehdy' |é.l' dGhteaně vyhřít'
tj. Ťi po polhodinovém Prcvozu.

sLAĎovÁN í PŘlrÍřAčE
NA vELMt KRÁTt(ÝcH vLNÁcH

í. Přépněré Přijímaa na velmi kátké vlny tláčítkém označěnýn

',v(v". laděnl vkv nařidte M leÝý doŘz {buben níhonu
vytoč€n zcla dopn%)' přijÍmač uzémněté.

2. Mezi bod lvÍsl r šŇi připÓjte stelnGmě.ný éléktfu.koYý

3. ze zt<ušébního vyďlače přivétlté Př€s kond€nzítor2 500 PF na
řídicí mřížku elekr.onk' E3 n€nodulovaný sigňál l0'7 MHz.
vélikostí výí!Pního naPětí ze zkušebnÍho vrsilač€ udržujt€
během sl!ďováni Ýýchyltu elekEonkového voltmetfu pod

a' sladoý..ím šroubovikéň nařidte jádfu .lYk' !2ó ná néi_
Yětšl vý.hylku elektronkového voltmetru'

5' Elékironkový vohňetr odPojte r mezi měř'cím bodéň MB1
a š4i přijímařé v/tvoř!é umělý střéd l'1B3 odPórÚ R113 2á_
pojením dýou shodný.h odporů 1ooooo o do !éri.. Mezi
tikto zPoiené odPory . ňěřicí bod MB2 Přilímače apÓFé
slejnosměrný elektroikový voltňetr s nulo! uprďtřed . roz_

6. sladovacím šróÚb.vát€B nařidte jádren .Ívky L27 přéhě
nuloYou výchylkU elektronkového voltm.tru.

7' PostuP Uv€lený pod 2. až 6. oPakujte n€jméné ještě jédnou'
ab'ste oPÉvili roŽladěni vlivem vazby obou obýodú' Pak
odpoite Pomocná znřízení a zalistěte jád.a Giv€k k.Pkámi

8' Kont.olUjte citlivo3t Poněrového d€téltóru P.o naPětí 5 v
v bodě l'B1. Nemi být horší Íež 80 mV.

Mézií'ékYGnění'ésilovač
1. Přépněie přiiímař na Yelmi krítké vlíy tlačÍtk€m oznaéným

.'VKv''' ladění vkÝ n.řidte Ía l€vý dohz (bubén náhoiu
v'točen zcela dopBva)' Přijímač uz€mněie.

2' Mezi bo! MBl a iŇi PriPojG sGjno:íěhi etekÚonlový
vÓltmeÚ.

3. zé u kušebního vyílačc přiveďt€ přés kondenzátor 2 500 pF ňa
řídi.í mřížku €lektmnky E2 némoduloYaný sisn lq' MH'.
velikostí vstuPního nrPěti zé zkušebnÍho vysílač€ udržljté
běh.m dadotlní ichllku el€ktr9nkoYébo voltň€tru Pod



a. sladóBÍm šróJbovák€m nářidte |ádB .lvék L2! r L22 nr
néjvětii výchylku Clé|tronkového voltmét.U.

5. si8nÁl ze zkušébnÍho vysílačé přavédté ná Ple.hoýý v'lé.
(šířki 10 mm) n-lnutý na baňku éléktronky Et'

ó. sladovtíŇ šroubovítém nařidre jácr€m cívk' L9 a Pak
iádrém civky L8 n€ivětší vých'lku e|ektronkového voltretrÚ'

7. Při nézměněném aváděnÍ ňí signáIu Ópakujté Po.tuPně do_
laděni iadef Cívek L23. L22' L9 . L8 nó néivětší yých'ltu
éléktronkového voltme.ru. Potom ajistěté iid.. c|Ýék kaP

8. Kontloluite ňl ci.liv6t tik. 
'e 

modulovaný hí rignál Při-
Poiité Pře oddělo%cí kondenzito.2 50l pF ía řídici ňřižku
éléktronky EL Při naPětí 5 v n. měřicím bodu Íaí neňalÍ
být .itli63ti hoÉi néž 4 ňv.

1. Př.p.ět. P|ijlňač navelmi k.átké vlny tlařitkem dnačénýň
!'vKv" a séřidté malý ýUPnicový Ukuovatel tak' rb' 3é
v PŘvé kEjni Polozé ládění k.yl s trojúhelníkoY.u značkoÚ
n. PÉvém koňci sluPílcé Pro velňi k.átké vlny.

2. lYezi bod l4B! a šal PřiPoÍe 3téjÍ6měrný elekt.onkový

3. zé ztuíébníhÓ vy!íláře Přiv€dE přés 
'ymét.iačni 

čléí napi
Pódléob..2. nrzdířky PřijimaťC Pro diPólsignál ó5'5 HHŽ
kmitďtově modulov.ný kmitoitem ,l0o Hz. zdvih l5'5 |(HŽ'

{. otáčéníŇ šrcubu ovládáiitího polohu iádŘ cívky L' orl!á-
torového okruhu n!řid.e .ejvětší vý.hylku €léktrnkoYého

obi 3. sl.doB.l přYky na !aí

5' zkuš€bní vyíl.č Př.ládE na kmiloče! 73,5 řHz a laděni
Přijimatě nařidte ni t€vý doEa

ó' opářným otáčenÍm doladoEciho kondénzÁtoru cí7 pc
mocí vhodného š.ouboví|u nařidte néjvětšl vý.hylku el.k_
tronkoYého voltmetru.

7. zkuš€bní vFílač PřeladE ni knitoč€t óó''0 MHz a Uka-
zovat€l l.dění Přijínačé nářidt. na p6vou 3ladovAcí značku.

8. otářením ircubu ovládijíclhó polóhu |ádrá .Ív(y Ll .ne
dového llděného okruhu n.řidté n.iYětii ýichylku él€kÚon'
ko!ého volhetr!.

9. zkušébní vysílač Př€laďte na kmitoř€t 7''!8 MHt . uk._
zovatel ladění Přijínačé Íařidte nn leÝou sladova.i Žňdčku.

'0. 
otáč€ním doladovacího kondenzátoru c8 PomocÍ vhodného
klié ňařidté néiÝétší ýýchylku élékt.onkoÝého voltmétru'

1'l. PostuP uvédéný pod 3' až lo. oPilujt€ jeíě jedíou' abFté
oPraYill rczlúěnÍ Eiiklé Eáiemným oÝlivňovaníň v*uP_
íich i o'.ilátofových obvodů' pak odpoité Poňo.íá aři'ení
á a|l'těie š.ouby jader .ívek l doladoYt í kondenátor'

12' KoniĎlujté vlcitlivosr na sladÓYeích bode.h a n. kmito{tu
ó''5 taHz Pro Poměr signálu k šumu 26 dB a výíUPni Ýýtón
50 mw. (Při vyPnutém Yí si8nílÚ nařidte nějPrvé re8ulá_
rorcm hl8ito't' Pniimi.e YiÍUPniv)kon zPů$bený šumem
na hodnotu n:nší néž o'í25 w. Potom PřiPojt€ Ž&u{ebnÍ
Yysíl.č a véliko]tí iého ví sisnilu nařidte Ýýstupní Yýkon
Přjjíňáč€ ná 50 mw.) Aritmeti.ký prúňér Že třl naměře-
ný.h hodnot citlivóti nemá být horší .ež 5 /v (ié třéba
uvlh( léŽ úrlum 'lyňeÍizáénlhÓ alénu' kGřý činÍ l.85't.kžé
n.zkusebnimvFílačiiélieb.n!ř.di! n.Pé!j'itnálu'1.85k.át

sLAĎovÁ N l PŘl'ÍMAčE
NA BĚŽNÝcH RozsAzícH
M.ziÍrékvénčnl z€lilovač

1' Prépněte píiilň.a nl ltaédnl vlny tt'éítk.m označ.ným .'5v"'
laděni běžných rozlahú nařidté na l€vý doráz (ladici kondén'
zátor z.ela oÉvřén)' tnoÍliky .egulátor! hlšitGti a tónoýých
Glon naíidté na nejv:*i hla'i!os!' hloubly . výšlq. viechna
tlačitka Ponéchté v ne*lačéné poloze' Přijihď !Žemně.e.

2' N. výltup Přiiímače připolte něřič vý*uPniho výronu s iň-
PedancÍ 1 Q ttk' .b/ byly vnitřni reP.odukbr/ odpoién'.

3. ze zkušebního Ýysílaié 9řiÝedte 
'řes 

ko nděnzitó. 3o 00o pF
.a řídi.i miíiku él€kronky É:l ví signál 4óa kHŽ modulo-
vlný km'tďteŤ.oJ Hu na ]]o;. ve|iko9tivýýuýniho napěd
z.,kutebnlho v/\íláč. Ldriuite během nadoÝinl vý.hy'ku
ťstuPního měřičé Pod nodnotou 50 mw'

a' zitlumte mí okruh s civkou l28 $Uběžné PřiPoienýň od-
porém 10oJJ Q' sl'do%.lŤ šroubovákem nat'dte iádrc
ciýky L29 ni néivltši vich'lku měňče výltupu. dumi.í
odpor odPolte. Potoň atlumté cíYkU l29. nářidté jádro
cívk' l28 na néivětší výchylkÚ mětiče Ýý5tuPu . llunicí

5' z.tluŇte ní okruh ! cívkou L2,l. sladobcim šroubovákém
n.řidte iádro .lýky L2! na n€jv:tši vý.hylku méřiče Ýýstupu
a ttuňicl odPo. odpojte' Potom ŽatlumE .Ívktr L25' ntřidE
iádó clvky l2,l n. néjýětšivýchylku měřiče ÝýgtuP!.d!mici

ó. PÓíup uv€d€ný pÓd 4. a 5. opatljte jeítě j€dňoÚ i Poton
zijktěle jádťa cÍv€k kipklmi vosku.

7. Koiťoluite mí ciltivostl tak' žé modulovrný mí lignál Při-
poiite pies odl'jlov..i tondenzibr ]ooJo pF poltupné ň.
iijicí m iký elektío.ek tl' E2' PlivýÍupnim Yýkonu 50 ňw
n€ňail bý!.i!livosi ho.ší než 1,3 mv a70 !ý'

Méziíř.kv.nčnÍ odl.doEř.
1. PřePnété Přijímař.a střednl vlny thřitk.m dňrčénýň ''sv"'laděni béžný.h .oŽsaňů nařid|e na néivětíi hlsit6t' hloubky

a výšky' vjechna tliaitka tónového r€Flřítu PoÍé.hté v ne_
stl.čené poloze' Přijimač uÉmněte.

2. Na výltuP Přijímařé připořé něřač vý'tuPnÍho výkonu s iň
pedan.i 4 o bt' ab' byll vniiřnÍ réprodlkto.y odPolen'

3. ze zkušebnÍho ÝFítaře Píivedté Př6 normální Úrělou anténu
na antén.l 'díiku 

přiiimače silnělší ýf3i8ní 2ló8 &Hz nodu'
loÝaný kňhočtem 1o0 Hz ía 3o%.

4. Úzkýň ía:lJÝ.ciň šroÚb.vlken n'řidte jádro tíýk' Lío
(PiístuPné ÝpŘvJ od aniéňních zdilek) na íéjmé.ši vý.h'lku

5. PfePněte Přijínač na dlouhé Ýln' lttčktem oŽnačénýň .'Dý'
a l.déní béžných rc&hů nóřidte na lévý doru.

6. Úzkým sládoEcím šrouboÝákém nařidte lád.o civky Lil
(pří!rupné vpŘvo od an!énnj.h zdiře&) na néiménši výGhylku

7. odpolte Pomo.iá ařiEni . aji'těté ládra clvek k.Pkmi

seřidte stupnicový uka'oýatel taL' aby sé v pnvé k.ainí polo6
laděni kryl 3 oběma trÓjúhélníkÓvými znaakani ni P..véň ko.cl
stupnic prc kr&ké a dlouhé vlny' Nářiď!é knoflíky ré8ulátoru
.hla9ito*i a iónový.h .lon na největši hh.itc*. hlcutky . výjky'
vš€.hna tlačlika tónového r€js!říku pon€.hte v n$dačeíé po-
loze' přijlmač uzemněté. zkušební vysllač 

'.poj!é Př$ ňořmálni
UňěloÚ anténu na ánrénnÍ zdiřku Přijimače. Na yÍýuP Přijlmače
Přlpo|te měřič vhtuPního výkonu s lmPédaňcí 4 o tak' ab' bll'
Ynitřní .eproduktory odpoj€ny.

stř.dnÍ vlny

l. Přép.ěté Přiilm.č n. střední vlny tlaahkem @n.a.ným

2. Láděním ň.řidté vélký ukázÓvátél na íadoEí znařku nl
privé strané stlPnice pro ířednÍ vln' . ze zkušébniho vy-
3íl:čé aYedte vÍ si8nál 5l0 kHz noduloÝaný kmltolt€m
,l0o Hz na 30 %.

3' Úzlým íadoE.ím š.oubcvákém niřidt iádro cívk' L2o,
pak i iádro cívk' Ll5 na ..jvéc' vých)lLu méíiie YýíUPu'

a. !áděnI Přiiímaře n.řidté na íadÓv'cl znáčko na levé str.ně
3iuPnie P.o *řední vlny a z]ošebni vr'il.Ě Přclafié n.
koitoaer t 500 kHt,

@i'61 @
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5. vhodíýň 3ladoftim kličem nařldté d.ladova.l tondenzáiorc2a. pat cl i nr n.jYé!!l vkhy'ku mětičé výÍupu.
6. součaným Íilknuljn tlaalkk označ€ný.h ''sv.. a 

''Dv..apnete lenloÝou anténu.
7. lidéním naiidE veltý uteoEt€l zpět n. dadovel znařkunl Prrvé stňné ltupnie p.o 3třéd.l vlny' zkui.bnl v/sil.t

Přeladré na 55o kHz a Í'Jte jeho ýi.!';Pnl sisnál.
8' Posouvlním .lvty Ltó Po Íéritové tyti naiidte néivědl

vý.h'lku mětiťe vislupu.
9. Laděni Přiiínrřé nařidte na Šl.don l ŽnaĚku n.levé 3ifáněltupnic pro str.dní vlny . Žkušebni vÉilač Dřel.dte n.lmitočet t 5o0 kHz

1o' vhodným ďadovactm klíčem nařiďté doládóv..l kondénzátďc9b n. n.l!ětšÍ vý.hylku měřič. Yý.tuPU.

'l' 
P6tUP trvedený Pod l' aŽ lo. ópakulle jéitě lednou i za_
iBlěté jádrá i .ivky voském . doladov..i ioídénátory
.itrc,ak.m.

í2' vyprété píllimrč a znovu jěi 
'ápněte 

nt 3llédní vlny stist_
nutlň ímorného tlačílk. ;sV.'. Kontrclui(e vÍ citlivo!tI na
3ladovei.h bodech p.o Poměr 9lsnálu k iumÚ 10 dB a Ýý_
ÍuPnÍ výkon 50 mw (pii vypnul{m ví ýlnálu naíidie
nelpru. r.8ulátorem hlÚtsti při|'miče výalupni výkÓn
zpúrcbený runeň na hodnoru ..i'ii n"i s .wl''r.rr.ei"ni
hódnoh cilllvsli íemá být ho.!i n.ž 20 !v;a 55o kHz
a s0 rrv nr 1 $O kHz,

13. Kontrolujte ví selektiYnostl na kmitoatu í ooo kHz v oboupolohlch přepinúe tíity pbňr změr.nim citlivo i Pi'ii_niře Pii rozlcdénl ztuiebniho v'3íl.éé ó p|us 9 LHz a Íiln;5y'kHz od Uvedeného kmitÓč(Ú. lmenovÚí 3elcktivno9l je
olná pomerem hJdnot' .ritm.lického prúmě.u z cittivoíl
Př' rozl&'ění k hodnotě citliv$ti na 1 d)o l(H'. vvltdiěnvm
v dB' a n.má být hoÉí n.ž 42 dB' ié]l llačitko ''š''PÁsM^"v normáhÍ Poloze' a 2ó dB, le_li tláčílko suslnuto'

í. Př.pněté přijÍňač n' dlouhé vlny llačítlem ozniaenim
,.ov".

2. Laděíiň nařidté velký Uk.zoÉtel ía .ladovácl zničku nt
pŤvé l(Eně íUPnice Drc dlouhé vlnt a ze zkuiébniho vysr
laée zavedte ví si8nil i5o kHz ňoduloYaný kmi!ot;m,O0 Hz na !0 %.

]. Úzkým íadovrc'm {.oubovlkém n'iidté jád.o .ívky L2l'pak''i posouvinjm clvlŽ Lt' po íeliro'éi/ci' nejvÉdl vý:
ch/lku mětiče výÍupU.

4. PřetndE zkÚšébní vysílaa n. kmitočet 3oo kHa Přijímačnaladte na avédný signál'

5. vhldlým sla'cva.íň kličem íařidie dol.dov.cí kondénátorc4 na n€jvětší výthylku něřlče yFtlPu'
6. Po*up Uv€déný pod 2. až 5. opakujte i€ště iédnou . z.listě!.

jádro i cívku volkem a dol.ďov.cí kondenzito. nhrolakem.
7. K.ntroluiié ví cltlivosti .a sladoEci.h boděch pfu PÓměrllB1ílu l iumu 10 dB a vhruonl ýýkon 50 mw' iPřl i/PnU.

réň vÍ 3i81ílu nař'd'e íeip é reiulátórem hlei!oÍl'iiijr
maa. ýýýupní výkon zpúsoĎený šuňém na hodnotu ň6;š'
néž 5 rw.) Naňěřéná hodnotr cltlivosti nená být horši
ňě' 30 pv na tnitočtu í5o kHz . 3s pv na 3oo kH;'

1' PřepnéE Ptllimač na knitké vlny tlaaÍlkM ozíiř.ným
..KV_.

2' Ladéníh niň.he ve'ký utGzÓv el I. strdoacÍ .att na
prdvé Írané {Upn'(e orc k.átké vlny z ze zkuiebniho v'si_
hře avedLe ví íighál ó'4 MHt ňodulov.ný kmkoaáňil00 Hr nr 40 o".

3. Úzrým. sladov&:m írcUbovikem nlfldt. iidro cívk/ Li',
Pák i iid.o.íYky Ll3 nt íejvětií vý.hylku ňěaiae vi*uPu.

4' zkušébní Ýysílař Přél.di. ňa kmitočet í7 l'íHz t hdě.i
Přiilmačé nařid@ na avedený signát. Pozor nt zr..dlový
kmitočétI sPnivné je natadéňl3 ňéně zdlrouboeiýň iád.é;l

5. vhodným .ladÓvacíú klíčém nářidte doladovací kondenzátor
! ca na nejvérí vý(h/lku něi.če YbtuPu za souĚsnéhÓ kiva_

véhÓ ňal{t€ni l!d'.lm knoíIik€m v ol(olí 
'adovaciho 

b;du.
6. Póstup uved€rý Pod 2' až 5' o9'kuite iéitě lednou . alBtěkjádB (íÝek vďk.ň a doladovi.i londenzitor nlt.olakem'
7. KÓ^troluji€ vf .ltllÝúti n. ďadoEcí.h bodé.h Pró poňěr

sig1rlu k šumu 10 dB a viÍupnl viron 5o ňw' iPii i/Piu.
km ví 5'31llu n'ňdle nelp.ié r.gulátoréŤ hlsito*' Pf'll-miče v/sUP1i vikon zPisoběný suňem na hodnotu ňeií
nei 5 mw') Naréiená hodno(a.itlivoíl reňi bý! ho.!i n€'
50 /v na |mi@dtu ó,4 MHz . 30 /v nr 17 MHz.'

vy'mutl ča.l Přiiím.ě. 'e 
3kříně

1' oJejŤlte ední stěDU po vysunuU z&uvky DřiYodu Ynkřnihó
dioólu ' v'irouboviní Čtyi iroubů l\1,l. Óále vyÝoubu;@
Qsr wÚů. odejměrc ádni íěnU Prosro.u t r€Pro_

2. Trubkovým !liĚén Ýyšroubujté dvě mat'.e M3 a Protjhněletón.vi '"l)(i;l ÓtvÓr.T v délicisté1é do pr6rcru p}'limacé.
odPá]ejG dvl piivÓdy l, ÍeprodUl,to.ům.'

3' od€iméte ri'ýtÓve privody ke s.amoíonu po ie|ich Uvolněni
ra'ýotkovni.i. NďpodJ graŤÓíolu také odPijcjre dYc Pii_

4. š6i přijímře lze v/sunout i s dř€věnoÚ montážní d*kou po
v/štoubov,inI dvou ÝjUtů ra olt.ji de!ly' PrktuP k s;u_
čs'cm n6Podu ssi le mozný po odněU ldodn;ho ťrr!u.

výměnl ladi.í stupni.é
í. vyjměte šsi Přaiíňače ze slříně Podle Př€d.háaií.ího od-

04 oPRAvA A vÝMĚNA so UčÁsTl

v přiJtroji lé Použito ploiný(h 3poiú' r tlérými nutno aóázet
Při-oPŘvách _ a z€iména Při páicní - Yelm' oP.Íně' Pro pá_
iéní j. vhodná 6ézná pisrolová páié.ka' lehLoiavitelná Pá'ka. pokud je treb.' Pájeci přiPravei iro*ý kyt€liny (n.Pi' 'l;h.
Íuna rozpuíěni v'lihu). Ab' nedotlo l odl€penl íó'rc iP)jů od
l.mlnatU' na kter/ jé plilePena. lé lřeba omezit dobu Pijenlkaždého PÁj..iho bodu nt ieivišé 5 v(erln. stejnýň rPůsobeT
mulim. chnj.it pied répélným poškozenim ltyrco.rové kon_
denátory. Pr€d naunutim vývodú nÓvé louč,stkY do olvotú
íólie doPoruaujéme uděl't otvor oclovÓu iéhloi do zbyt(ú
Pljeciho cínu na íÓl'l lak' aby vývod prošél iohě bez tlakJ ni
olÉj€ íólie odlepené aírti íol'e nJrno k liŤ'nltu Pii|epit
l.P'dl€m EPoxY 120o lébo ďpoň votkem' Přéřureni tólie nii_
!polehlivéii o-PrNim! k]$keŤ sPolovacího dráru pl'pl;e1éhJ
r oběma bodúm. iejkhl sPoi€ní jě Pt.íuieno. Pii výměně mezi_
ír.kvenčních traníormárctú a obilmek elektronek rózbvime
P.*uPné p4ku na jcdn.dlv/ch v/v.de.h' zaLín.o Prí'lujnou
cá!( odehýbáme od zikladnl dsky.

obi ,L sl.ďoEcí pnty Pod š*l



2. Po Uvolněnl 
'Íoubů 

odeiňěr€ v!.chny ovlád..l knonik' z hři_
delů P.ó.hAzej'cích 3fu pn'ci'

3. Pii'oÚ!áii nÓvé *up1'.e vloité opět sumové pí!l' mezi
drál), a )llo .áh)ře i dol€ a Plrtené podlo'ky mazl iiuPnici
a ovlida(Í knoíIíl/. srouby dráků ali!!ě!e n{ro'alaň' kon_Íoluic íoUhls suPnitových Ukdovatelú podle přlllulného

výměňa stínítka 3tÚPňi.€

1. seiúět€ laJi.í stlPnici Pod!€ PřédtháEjí.Ího od3raÝce'
2. vyvlék.ěle silonové nitě n. obou 3t.aňách slinltka' ttéré

Pak n.d.dvlh1ate nad r.rtký *up1(ový oltovatel a vy_
vlekně(e je i zpod dlouhého uk&Óvát.l..'

12

!. cé]tov{ délki silonový.h niti nt obou 3traná.h 
'tln'tka 

jé
lóoňŤ.oběnitěi$uzikonier/ÍBrnulýňinýty a 2' !mň
rv nElc.h evěšení n. výíuPr' iŇii.ou alinéni nitrclak.m'

s.říténí stuPni.ový.h ukazovatltú

í' ólouhý *Upnl.ový Uk'ovctel (pinlupný prostor.m nad šel
Po odnětl adni 9těny) poluň!. po Uvol.ěni zaii!(ov&iho
l.|U ná ňotouzu uk' aby 3e *ryl ! oběňa trojúhélnikovými
znnÉkaÍi na pErem koNl3(upnic Pro kritké ; dlouhé viny.
kdy' ie ladi.i kond€nátor Úplně uavrény.

2. Knilký íupnkový UlazovaGl (prJitupný po ýrJnutí mon-
.ižnl d4ky s šai zé skflně) Po'Uň(e Podobně na trojuhelnl
kovÓu rnl:tu nr pŘvéň kon.i ltupni.e pro velňi krá(Lé
vl1'' kd'Ž je bUben ladÁni vkv vyloaen z.élr dÓlév& Není_li
možné dosáhnout 9P.ávné Po|oh' Uk&ov.telé potouvánim
Po motouzu' Uvolnete aroub v bubnu náhonU (přis(uPn'
Pr6rorem mezl skříní a vtv dilem zézadu). naíidté 

'práYnoúPolohu bubnu a iroub opět oprtrně dotáhněte.
!. Při sPiívné íUnl.i 3e dlouhý 

'tlPnicový 
Ukdovatel oPírá

Pltrěnýn krouikém o lad'.i 5rÚpni.i' kátký uk&ovatél
o ipÓd1í čl5t *inirlG' oba Ukuovalele iG rfeb. aiBtit
nitrol.kéň.

obi 5. Prev.d6nl Iá.ltonu . rozměř' ĎáhonoYých motouŽů Přo YkY I běžóó roz5.b'

výněn. ňáňo.ovéňo ňotoutu přo vkv
l. vyiměté šsi zé ilřlné 1ode|mělé ladicí ÍUpnl.i Podlé Při_sl!iný.h od*av.ú. Naiidte laděnl vlv .a pBvi do;z Gubennáhonu vkv Ý/točGn' .a lev' dořu) a sledujaé obr. 5.
2' Přt.avG !l ňotouz R (o i mm) op*řéný ía obou ronci.h

očk/ l Priméí€m 5 mm ok, aby vzdálenBt nerl obém.
očky býl. l ,l5) ňm.

3. Jedéň lone. motouz! proat'm aikiěteovinutím např. kotem
hřídele ré8uláloru hlUbo&ý.h tónú i vedte i.i zésDÓdu kolém
llidky 1. d'lé 

'pét 
z$pÓdu ni hildel ládění A' kre.ý oviňt.

ňotouzem dvak.át proti sŤyllu o!áaenl hod'qových ruaiaek,
koleň kladk' ] shorr.a bjbén l.1' na kt€íý ov;ňle morour
dv.aPůltrh . vedte jej tolém tlidk' 2 zÉt. obé *otéaL.

Ía ronď.h notou7u soojte PrUž'noU P. Nako..c z.kl€sněte
(Pinzétou) vnitlŤÍ závit ňotouzu nA náhonovém bubnu 4
vý*UPék Pod výřézeň bubnÚ.

4_ UP€vněre opět ladici stuPnki r Potom též lrátký *UPnl.ový
Ukdova&I T ovinutím motouzu podle obr. 5. séřidté t á-
iBtěte Uk@vatel Podlé Příslušnéno od'tav.e.

výměn. náhonového motou4 Přo běžné rozsáhy

1. vyjměte šal Že skříně a odéjměté ladici stuPnici' přlpadně
ladi.i kónd.náto. na nejménší kipacit! . ll€duib ob.. 5.

2. Přlpřaýte si mÓtouz s (a í nň)' oPatřeté jél ňa iednom
konci oatem s Prúměr.m 5 mm' od ďka odměřte 5oo mm
přehnět. motouz a Přéhnutý jej protáhnétě oŘorém ia ob-
vodu náhc.ovéhc bubnu N (o!vo. ié nahoře a odfhýlený
30' vl€vo od 3vislé osy). na ton€c Př€hnu.Í navlékněte truE'
kový nýt 3l3 mú a 3tiskněté iejPlo.hými kléštěňi. Nadru-
hém ton.i notouzu uPravle oPět oako 5 Průměrém 5 nm
v. vzdál€ncta só0 ňň Ód otvÓřU v 6uhnu

3. KEtší konéc motouŽu vedt€ pak z€spodu na hřldel ladéÍí B,
kolem kterého motouž Íéd€nk.át ovjňt€ PrctismFlu otáčéní
ho.|inovýcn ručič.k' dtle lej vedt€ Žespodu na kladku a 6 

'a-llstěté jej PrcaÚm naPř. oYinudm kolém qÝědova.Í ža.otry.



DrUhý ton* motouŽU oviň!é p.t toléŤ náhonového bubnu N
dvakrál p.oti lmyrlu otáčénl hod'nový.h rU{itet r v.dte |eizesp'du n. h'dtu 5. obé oaká na k;ncích ..(.*" .P"i!a

4' Upévněle o!ér lldici srupnici a potoŤ téz dlouhý 3tUp1icový
Ukr.ov&el Uóvinutlm mJrou7u podle ob.' 5. Délra i'pn!ta
píuiiny P mi b't ,t2 mň. ménií odchylky v].k ne,r;u na
zívadu. Nakonéc seiidre a za|Étéle uiaz;vd!€l Poále Pll.íušného odltivce.

vÝr'í Ě N A LADlcÍHo KoNDENzÁÍoRu
1. vyjměte íali ze skříné podlé přulušnéfio ÓdÍáýce.
2. odpíjéjte č!/ři Přlvody od ladicího kondenátoru a odejměte

iéi po Fsu1u!í ni\Ó.ovéh' mÓtouzu z bUbnu a v/aíoubováni
tři šíoubků l'1' úhelnlku' pri3tupný.h nspodU ša]:i'

3. sé ňté aiišťÓvací kmužék a od€jňéte náhonový buben
z fepu. Po uvclnéní dvo! šroubú od€jměté ozubéná kota
PřéÝodu . UP€v.ěte je na hřídel nového kondenzÁbru ták'
ab' jejich rcvná h.an! 5yla 3vislí a vleÝo od hřÍdete. je_li
kÓndenátor orev;éný' N/ní náradé i buben. rby oNor nr
iého obvÓdu by| o ]0. odchylený od svklé os/ vlévo (vi.
obr. 5) a ab/ jeh' pá*orek zdpÁll d] ozubénl ob'u v próli'
(láku Pružiny al o ieden zub nďoaených lÓrouaÚ' UPévně-
ných nr hildeli Londenzílo.u' Buben Pak ajÉtě@ PriJžnýB

1. Js]i noÝý hd'cí kondenlitor bé' úhelnÍku (obi. ěíslo
1PN 70532)' je na něj třéb. přlPéýnit úhelník starý (P.u'né
upévněíí dvémi !rouby Po vsunUtí Pkténých Podložek). připájet uzemňovací pi5ek'

5' Plipáieite prn|Uílé Piívody a vje.ha' irouby a|Btété nllrc_
|akem. UpŘvre n'hon lzdénÍ a zkont.oluite sl'déní PiiiÍňť€(wtup a Gcililor na bé'ných řosuich) Podle př;l;iný.h

vÝMĚNA vsŤuPN ÍHo D íLU Pno vKv
í. v'iňété šďi ze skříně podle přislušného odstrvté.
2. s€|ňété íáhonový moiouz z bubnu náhonu vkv dílu' odpá.

iéiR dvÓuvÓd'a :é wtuPni .ívky| dva piívod' z Páiécihomú*lu a sďíěný lablik z íí t.anío.ňitoru naspodu šsi.
3. v(v díl.lze odejmout po vyíoubování (ři šrcUbll l43 Pří_3tUpný.h na'podu š.si. llékteré opĎv'/ l.e provést i po ;de_

jmurí.k-ytu. l@.ý jé Připevnén k vlv dilu dvéma i.oub' M3

,l. Po výměné rebo iakamkoli zásah! uÝnitř vkv dÍlÚ ié třeba
zkonřoloýd sl.déní prilimáče (víup : os.iláto;.'vkv)
Podl. pthlulných ódsaÝ(ů'

LzdénÍ na vélňi krátkých vlnách se diie zminou indukČno*i'
z!ÓuvánIň hlhikový.h lader dÓ .jvek okruhů'
Poguv iad€.'navléaa.ých ná n.touzu dIÓÚhéň 325 ňn (j s oťky
maiic'mi průméí ] mm) je ovljdán nivíjenim . odYjl;nim n!
hřidel ladl.iho zailenj.
Vdilénďti iader Upevněný.h n' motouz dutými nýty ilouzí.imé z obr' ó' lidřo o7na(eré x (déki' se ;Óuvá l;.ivl,y
vÍ stUpné t5' iádfu Y dÓ .iÝky s.iiátÓroYého olíuhu L7. Pii
'.sbvovlní 

náhonu iader db€iE' aby pod ié|'.fi.ély (na dutých
ný(ech' byly návle(€ny Plltěné údioil(i''které 'viou 

lád.av d!tiná.h .lýék-

výměn' motouzu s iád.'

'. 
výiměté šÚl ze lkrlně a odéiněle vlv dil 2é jŇi Podlé Pií_!luiných odiavcú'

z Bub€n náhonu.vkv dilu vy!ďté na phvý donz' Připávený
motouz 3 nrvleťenými j'd.ý provlcknět. shoŘ cívkou L5
Úádfu x)' védG le| spodém kolea řidicí tladty 8 horem n.
híídél H' híidel oÝiíté jédénipůllrit a oélo n. konci mo_'' touzÚ navléknéte ni koljk hřid.lé.

3' Bubén nánonu přetořté na leYý doE člmž Íavinéte Právěa.hýcéný motÓu' o dalšÍ ávit. Druhou ěist ňoto!ŽU a jád_
drem Y P.ovlékně.é.iYko! L7 t ved!€ kolém řldi.í kladky i1
ipodeň na hiidel H' Hřidél dvakrá( oviňté a oako ía k;nci
mÓbu.u nivliknělé nr lolik hřidelo' PotoF nápněl. folouz
n.vlékíutiň na napÍna(í lladly 9' 10 v ho.ni čírli vlv dllu.

l' Po nlm?nrovínl vkv dllU n. sali n'vlél1ěte níhonový ňolouz
na bubdn fi ' zkoltrolujt€ stidénl pí'|ímičé (vs!u'P . os.i'
l&or n. YkY) Podle Pří9lušný.h adrtaYql,

obi ó. Prov.dé.i náhonu tadt.í.h i.děř Ykv aástl

výměny CÍv.k Ýlď dítu

Po v'jmulí vkv díu É šói podle Přisl!šného od'táv.é lé ýy_
ňontovat lednotliýé cívky.

1. vstupnÍ .'vka !2' L3 je uP.vněnt vmáčknu!íň do výlisku
otvor! ho.íÍ desk'. Po odPijení Pěti přlýodů lze .íYku z vý-

2' cÍýky laděný.h ok.Uhú la vy|ňout Po vyvléknltÍ ňotouzu
3 jádry' uvolnéni dvou šroubů l'!3 hornl 3teny a odpljení
dvJu (wtup) nebo péti (6.:lárod 9řivodú' Pii mo1ďi no_
Yých cível dbejte' aby iéjich přívod' nébyty příliš dlouhé
. úy byly Civky natoč€ny vě*einém úhlÚ iako tívky Púvodnl.
Před dot.žéním obou š.oubů přihíěté hórní stěnu tak' .by
po dotažení šroubú doléhala mhnýň tláken na obrub'.íveL

3' P ní mí !ÉnsÍorňilor Pro vclmi krátké vln' (.ivky !8' L9)
lze hadnÓ Y.lmour Po * nutí ajisťoEciho PéŘ r odPíjenÍ

4. Pó výměné ktérékotiv.ívk' |é třéb. zkont.otoBt je,í sltděni
Pódle Přlllušného odstave.

TLAč í Ť KovÁ so u P RAVA YLN o vÝc H
RozsAH Ú

TlaĚítk.Yý PřePÍnač ! cívkaml' doltdoEclmi t<ondenátory a la-
d'cím kondenzitorém woíl saňostrlnou 3o!pÉvu uPevněnou
ve ýýíezu šsl. so!PÉvu nutno v/lmout z šasi;bv/kb;enI ide]i
o výměnu někte.é pohyblivé lišt/ v|noYého piéD|naae'

výměna tlačítkové sou Pr.v'
1. vyjméré š6l ze !třině. odeiměté ladicl ltupíi.i a stlnltkÓ

9Upni.e Dodle Dtislulnýth od36vcú'

2. s€iměté ňoloJz ! bubnÚ náhonu vkv dÍlu . ÝyšrcUbuié
čtyři šrouby nÚpodu šai . tři š.ouby na ieho Př€dIi s!ěně.

3. odPájéjte tyto PříÝody
,í od dot'koYé désk' íloYého vypÍn.ěé
6 od dotykoýé dék/ tlačltka 

''magnetoíon"7od dotykové d6ky tláčitk. .'gmoÍon"
í od dot'kové desly tltčítka ''Dv''
2 od dotlkoYé d6ky tláčirk ''sv'
2 od dotytové déky tlačltka ''Kv"

1,l od dot'koýé dBk' tlačitkr ''vKV"
4. Tl.čítkovou $UP..VU i 

' 
ladicím koodenátorém opátmě

vyjměté. (Láditi kondénáto. la odejrout Podle PoPku
v příslušném odstaýci.)

5. Po montáži noÝé soUPmY' obnáceným Po'tU pem ieřadté .áhon
ladi.ího kondénŽátoru a 3ladt€ Přijímrč (v*uP a o(ilátor na
běžn'ch rcaazÍ.h) Podlé Příslušnich odst.vqú.
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výměna Pohyblivý.h dBék PřéPÍ..č. vlnďýGh re*.hú
í. v'iměté šási zé .kříně' odeiméfu ladicÍ stupni.i a stinítko

stuPni.e PÓdle přlsl!šný.h odstávcú.
2' vyšroubujte tři šrouby !.'] na přednl stěně š$i a od€imété

mechanismus !áhel s klávesami Po ý'vléknu!í výsr!Pkú táhel
Ž PohybliÝých desek přePínače. Potom lze každ.U desku
3n.dno Ýysunout l vyměnit, u nové désky síťového vyPin'če
j€ třéba oPět íaÚnout Pružinu do Yýřezu v adní čá.ti desky.

výměnl Pěvných dé$k PřeP'n.čú vlnových .oŽŠ.hú

l. Uvolněte tlařitk.vou soupbyu t.k' žé vyíroÚbujeté čtyř'
šroub/ nďPcdu šai a tři šróub/ nó leho Přední 5těné.

2. odPájéJte Ýšechny gpoié od d.tykových Pér vádné d.sl'
aY/suňrcobězaji9ťoÝa.ílyčkyvadnii Přédníčásti přePÍnače.

3. Po v'Yléknutí u Přévodcvé páky vF!n!é PohybliYou lištu
směrem dczúU Podle Piedcházéjlclho onst!ý@.

4' vadnou delku lze Pat vFÚnout PďuíÚtíň doz.dÚ a vykl6
něnim v adni čisri'

výměn. ěísti m*haíi.kého ov|ádání př.pln.ě.

'. 
vyiŤété iasi zš skřIně a odéiméE ladiclstuPnici Podlé Pin

2. Jecnotliva táhla a P.Užiny la nahrtdit Po vysuíUti ziišťoBí

3. Kláves' jsou Mtáhléch přllePeny. Po od*nněnl staré Gtáh_
nutÍm nebo rczbitíň) nBÚňté novou klivesu na óčištěný
ton.c táhla Potřéný lePidlem EPoxY 1200.

výměn. .íÝ€k . doláďoY..í.h kondéíŽátÓřó tl.čítkové

v'měte šÚi ze skříně a odPijéité Přhlušné Přívody'
1. cívky v krytech isou upeýněny Pouhýň íaunutíň do Ple

.hých držikú. Při .aouvánl nU'í výli*k krylu cívky Pre
cház€tvýřezém dráku' civky bezkr/tu se upevňujína!ňutím
do zvlášť lva.ovaného otYoru áopáťnýn PootočenÍn poho.l
vhodného š€sťihÉňného klíée.

2' Doladovácí kondenzátory isou Upďněny připájenín stfudÍího
vý'odu do oivo.U šĎitívkové soÚPňvy' Při UpeÝňovánÍ kon_
denzátoru ie !řeb. j.j natočk bk' aby přívod' k 

'tatoruvolně Procházél' pi'slušnými otvory v 
'ákladní 

déscě a ne_
měly s íí vodivé spojeni'

vÝřĚNA DEsKY sE zD íŘKA M l A zÁsuvEK
Vyiměte šai É skříně' vadnou désku.odejňěté Po odPáiéni
příslušňý.h přiYodů a odchnÚtl výliskú šÚi. Přihnuti výliskú
k nové desce sé prov€d€ oÉi Plo.hými kléšiěmi. Potoň i€
nutno íad't obi ňeziírekvenč.í odládoEě. podlé přísl!šnéhÓ

z&uvk/ Pro ma8nétoÍon a další réprcduktor isou UPévněny
k šai trubkovými nýty' Při výměně nýty odYrtejté r noYou
uásuvku ÚPéÝněte k šsi dYěmá šrolby M]r J s máti.éňi. ktéré
aiktité niifolak.m' v Připacě bakel'tové zásuvky vlofue pod
k ždou mitici Paplrovou Podložku.

voLl č NAPĚŤÍ
vyiňěté šÚi Ž€ skříně. DBka voličě naPětí je upévněna k zdni
'těně 

šďa Přihnutíň dvou výliskú. Po odPájení Přívodů odehnět€
vý!lsk' silnějšír šr!bovákeň Íén tolik' kolik i€ nezbytně třeb.
k uvolňěnl d6ky vollče' Po ňon!áži íové desky Přihněté ťlisky
nejlépé.ilnýni kleštěnl. plo.hými čelistnl'

sÉLEN ovÝ usMĚRŇovAč
Usmě.ňoEl je uPévněn n! píép'ž.é nÚpodu is' dvéňa !rou_
b' l,!!. Při výměně odéjměté 

'podnÍ 
kryt (šói přístroié nutío

vyiňout ze skří.ě) a Po odpájenÍ čt'ř přlvodú lze oba šrouby

Důleiité| Protoie Plochi sei rozv'dÍ !.Plo ulměrňov!č€ r Př'_
spívá t.k k ieho chlaŽení. je nutné' áby Úsměrňovač doléhal
.elou plo.hou na ýbi a obé Plochy b'ly lovové .isré'

vÝřĚNA REGuúŤoRu HLAslÍosŤl
1. vylňěté šÚa zé skříně a od€imět€ stuPni.i podlé Pří3lušňých

odstavcú.
2. odPájejte Pět PřÍvodů' odPor a konde.Žátor Ž Pále.Í.h oček

3' sBuňté motolz Íáhonu íeritové.ntény z kl.dek a Pak i z hřI-
delé náhonu' Buben s*Uňté ' hi'dele réguláťoru.

a. vhodíým klíčem uvolněte šegtihŘnnou Upévňovt í matici
potenclomeýu a Pak jei vysuňte ze zířézu v ša.i.

5. Mati.i Íového Potéícionétru oPět sPoléblivě utihněte a 4.
li'těte nirolakem. Náhon Íeritové antény po.oň ÚPŘté
podlé 9říslÚšného odstáVcé'

9bř. 
'. 

P.oyé4éD' náňonq á řozměry náhonoYóho m9toqzq íeritové anténl
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výměí. pohybliYýGt dBGk Př.plnař6 vlnových řos.hů
l' vyiměré (.si ze skiíné. ódejměE ladicí stupnici . 3ďnhko

*uPnic€ pÓdle přkluiných odÍav.ú.
2' v/šrÓUbuile tři šrcuby l.!J na predni s!ěn. js' a odélměé

me.há. sňU! Éhel s kláÝe$Ti po v/vle(nurí vistuPkn dhélz PÓh/bliÝ/.h d€se{ Píepinac.. Potom lze idid;u dgku
snadno vřsunout a v/méntL' U noYé d$tY liíÓvého v/pínačé
ié riebá opé! nďunoú! p.u'lnu do výlézu'v zidn|ěistíisky.

výměĎ. P€Yňýcb d.iek PřéPln.čů Ýtnový.h re's.hú
l. Uvclnétě tlaaiúJvoť souPŘvu t.k. ž. vyt.oubuiete étyři

šroub' nspJdu isi a lli šrou'/ na jého piedni Íině.
2' odpiieite vjech1' spoje od dÍ|kÓvý.h P.r vúné d6k'

rv'sJňE obě ali!ťoE.i.yťký vzádnÍ iPi€dirí č]isti přé'in.i;.
l. Po vPléknuti z prevodové pál' vysuňr. pohybl'vou Iišlu

lměrem dozadu Podle Předchizéiiciho od3taÝ.e'
4. vadnou d*ku L€ pak vFunout Posunullň doz.du a v'klo_

něnim Ý zdnl é&1l_

výměna části mech..lct(ého oYládánÍ Př.pÍn.č.
1' vy|měte ýói re skiíné. odejměte lrdi.i.tupni.i Podle Přl_

2. Jea1otlivá táhl. a P.Uiiny lÉ nrhridit Po vylunutí aiiiťov&í

3. KláveJy jbu na tá|rle.h přil.peny. Po odstŘnénl s!'.é Gtáh_
nUtim nebo rcŽb'tim) nasuÁle novou llávésu na o(iiténý
konéc úhla Potřéný lePidlem EPoxY 1200'

výňěna .íÝék á dolaďoveÍ.h kondénzátořů tlačítkové

v'jmět. šÚi té skříné. odP{jeité Pří'l!šné Přívody'
1. civk} v krycch i9oÚ upevnény Pouhým .ÚUnutíň do plo-

chých dlákú. Pí' nsouvánl nuií v/ikek kryru civk/ iřo-.hl'é( v/ielen dÉikU' cjvky béz kryiu se up.;nulí nasJn;rín
do zýlá{l (Ýarova1ehÓolvoru a ópá(rným Pootoč.nlm Pomeívhodného š6t'hnnneho kl'če

2' Dol'rlÓváci kordenzíb.y ilou Up€vnény připálenim s!fuíího
viodu dÓ otvoru iEi clýkové roupŘvy. Pii Upévnov.ini kon_
denátoru ie 

'řeba iej naLoÉit bk' aby prívody k lt.bru
volné Pro.h'zél/ pííllušniňi otvoÍy v ái{ladní d€lc . nE
měl' 3 ni vodlvé.Po]ení.

vÝMĚNA D ESKY sE zDIŘ(AMl A zÁs u vEK
v'iměE !Úl Ž. !třiné. vrdnou degku odeiměte po odpÁjení
piGluiných p'|iýodú á odehnUti vll\ků iasi' Píih;uti vilískú
k nové 

'desc. 'ié provld. opět p!o.\tňl kleitěmi. Po!óm iénu(no íadt obr ňe'í..[venčni odladova& podle Diisl!šného
ÓdJbv.é.
zásuvk' přo magnéroíon a dl|d .eprodultoř jsou uPétněntt ša' trubtovlmi nýl'. Pii výménÁ nýt' odv;l.|tc c novou
zÁ5uÝku uP.vnětě k šai dvěma šróUby l,,t l 5 s mrli..ňl' kte.éajiltÍe nitrclakem. v Pflp'dé baketibvé Žl5uvky vloiÉ Podlrždou ňa!i.j PaPkovou podlo'ku'

voLl č NAPĚTÍ
vyiměté lÚ{ 

'é 
střině' D6kd voliie nrpélije up.vněna k adnl

stěné iÚi přihnutíň dvou výlukú' Po odpái..Í Diivodú odehnéte
yýlisk' rilnějllm !rcUbová&€m len tolik| kolik jé ne'b'tně tieba
t U{olněni d6k' vol'ie. Po monláii nové desky paihněte vilisty
..lléP€ šilnými lleštěni 5 pló.hými čelistmi'

sELENovÝ usMĚRŇovAč
Uoěňov.č ié Up.vnén na pi€p'ce Íspodu íÚi dvěňa šrou_
b' Mj. Při výměně od€iméE sPodní k.'t (jsi PřkÚoie nutno
vrimour 4 skřiné) a po odPájení čryř Piivodú lze oba {íoub'

Důleiké! Prclože P|ó.h' isi rczvtdÍ t€plo usměřňore : Pri_spivá Bk k jeho chlazenl' je nutne' aby ulměrňovaa do|;hat
.élou Plochou na šai a obě Plo.hy byly kovově .Bté

VÝMÉNA RE6uúToRU HLAslŤosŤl
1. v'jňěté iŇi ze 3kii.ě a odeiměE stupnl.i Podle pííslušný.h

z o.IP'jéJ@ Pět přÍvodů' ódPor a kondenzátor z p'le.l.h oček

3. s..Uňté motou. náhonu í€r'tové rnrénýz kladel a D.k i . hii_
delé náhonu. Bubén ssunte z hndel. resulábru.'

,l. Vhodným kličem Uvolněte ist'hŘnnou Upévňovaci mari('
poten.iomé(u á prk iei výsuňte ze árézu v š'si

5. Matici nového polenciom.r.u opét lpolehlivě Uúhnérc a á_
iistěr. nitrohkém. Náhon íertrové intény Porcm UPEV!.
podle piislulného ods6to

0

obr. 7. Prov€{cní náhoÍ{ . řoŽměřy !áhonového mot9qzq Í9'itové .t!tén'
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6. UpozorňuiEné n. přiPhvek cRANollN. ilmž 3. dl čslo
lplléhlivě od*Ř.i!.hrs!ěnl v]ech v.(v5vých Potenciom.-trů' pÓkld renl zoů'bem me.ha1kkim óoru;enh drihy
běZce. vikl{niň htidele nebÓ i'nou vižnéi{l rlElrU' KaP'lin;
sé ý m.lém množstvl sliiluj€ lniekčni *íiktčkou do oivcru
na'obv'odu poled.iometru. Regulá.or sé Pak íěkolitrá! Pro-točÍ' až chreÉní u*ané'

sÍŤ ovÝ A vÝsŤuPNÍ ŤRANsFoRíÁŤoR
1. si(ovl trŇíormítor ie uPďněí čtyimi iroubý lla k !ajl.

Při v/měně le nJrno v/jm)ut si!i ze lkiiné l odPáiét ttináct
(pl(níct o s.amorídill piivodii k kaníormib;u. Výménula provéí po odnětí zadni *ěn'| šrouby jsu Př|stuiné íá

2' Přivlméně výstupnlho tr.n!íormatořu le třéb.vyiňou! isl
přliím!če zé !kiiné podle Pikluiného od*avce. Fó odÉj.íÍ
03Ťi Přiv.dú nuho v/rovirt pto.t'imt tt.ltc.t 

'y:ruptý 
nl

druhé *r.né bo.ni s!ěn/. tnŇíoímáloí lze od.jmoui. '

vÝMĚNA čÁsŤí řERlToYÉ ANTÉNY
P.o výměnu stařl odeinou! adní 3těnu PřÍstrolé.
'l. cívk' nt íé.itové tyéi lze odeiňout po vhÓdnéB nrtď.íl.nté.t a odpiiénl Pikluiných přiv]dú na pijécLh bod€ch

p€.tinaxové dgtiak'. zaiiiiovací hmota !é ahiéje t.Plým
Pá|edlen a civka * z tyie sesune. ciÝku uDevninou ;;zidrák/ íeritoýé t/čé lze lejmoul al Po uvólněni tyčé z d.anů.

2' P?i výmÉné le.jtové tyče nébo.élé tény odPájejte Přlvod'civek r s6uňte €UňJvé kroull' na obou dráci.h. F.iitďoi,
en(énu i l driikl v],mén'te po odpáiénl Dřivodú k d.'!ia..l Pále.inioaky' v/v!eknUtí náhonového mo!ouzu . v'vtéknU!í
zrjiiiovacího k.ouzku držíku.

'. 
Po nih.ldé lleré(oliv civky nebo Íé.itÓva tyčé nuho ÉUpnl
okruhv,l)hlit r.l'e pi6lolný.h odsuv.ů í;!uD na střédnich. dlouhýcn ýnn h).

Yýměň. náhonÓvého motouzu Íé'ltové .ňtéňy
l. v/'n+to rÚi ze 3křlně a odejňěté 3tupnici podlé přtlÚííý.h

ód(bv.n
2. Př'P.rv!e 3i ň3touz Q (6 1 ňm)' opatřété iéi n. obou kon-

.lch očkl l průmárem s mm Řk' lby vzdi|énjr! me.' obéma
oak/ b/la 9J5 nm' t íedÚle obr. i.

!. Jedén t'néc m.louzu proatim zalirtérc ovinu!íň kol€h
čépu_klaJk/ ó tak' ab' oalo bylo od !éto klrdky viílenoai í3J mm' M)louz Pak oviňE iédénlpůIknit kol;m hřidéle
náhonu L proti 

'nÍíu o!áčéní rualcek a vedtě |ej horém
okolo kladky 7 na ýáltov5u část d.ílu o. koléň kieréhojéjóviňté iédénrnit Proti sm''lu otáccnl hodioovýth .učlčel
ori pohledu shora); p.!om jéj protihné@ oběna olvor/
válcové čistia opět jédenk.it ovjňie ve 3élnén !m'íU' ob!
ockl na koncrch motoÚzu spojte píuŽinou v'

4' Niřidte híídel náhonu do *l^.dni Polohy mézi oběmá doÉzy
a alEEte n)touz zaklelndrÍn a výřé. v hiideti. UPěvněb
oPět ladici *up1icl l ovlád..l knottity' P.o!očr. n.lrcllkŘt
knollilem n{honu' případné notooz upBvE. Pii 3Privné
moítáži lz. oločit íé.'tovou an!énou .lďPoó o !óool Plli toh
se nelmí změn't Polohi reaulilo.U hlsiů3!I'

ŤLAčÍŤKovÁ so u PRAVA TóNovÉHo
BErsŤŘÍt(U
Pro výňénu *aai od"'nout zadní stěnu pt'jimrč. a 

'adní 
t!ěnu

Prstoru reprodukto.ú'

'l' Tlaéitková souprrva ié upévnénz l předni 3téně skíině dvěma
apu;lěnými íoub/ M]' odejmo!! ti mú'é!e po odPá|eni
dse(i Ptivodů r iedíoho kondeFzírÓiu Ž d]tyk'ii přdln'a.ú
.,led1oho přivJdu z koÍ.y jouPnv/. Poto; protihněG
tónový re;'třik otvo.eň v délri Íěné do prGtori pfiiim.ť..

2. Nepoh/blNi dért'čka pfepin.čé l. upevněna p.ihnutlm vý-
ÍuPkú k6try. Po odehnuli výsruPků la 

"d"jmoú irk nl

poh'bllvou' t.t l p6uvnou dstiřku PřePínďe, ltEÉ l. m.zi
táhlo r P€vnou d6ku jén vlolénr

3. No'ové dď'ky nePóh'blive détkt přePÍraté i3ou uPevněn'
ve ctvercových otvo...h desky íozehnutiň pos(Řnnkh vý_
liskii' lze jé Přoto Po iéjl.h vyrcVnáni n.hňd;t.

4. Pérové dnyk' Př.pln.če isou vlunu(y nezi iblantové d$l\y.z. který.h je Poh|bl'ti dclka piepin.ae 56ovená" Pé.a Prá_chá4ii obdéln ikovýň otvorem avoi hornkh d6.k {.ré j.ko
lblaítový vodlci výÍupek' sPodní d$La' driéiá ;. řdné*Řné vlřézeň d's!.n.nlho ti*Upku' jé na druhém i(oncl
přinylóvlna t obér. hornim desk'm dutým nýléň. Po od_
Ýrtánl ni(u lze Pé.ové dotyky IahŘdll.

5. Tahlá přéPÍnaaů ''š. PÁSMA_' ..oRcH-. ,'BAs"' ''REČ" laz ro'F/ vysuíout. isouJl odíily deÍtly piklus4ého Přé_
Pln.čé (vlz 1)' Po v'sunu!Í p.'a;y z výř..ir ;hla za L'áv;$U
t|ačitka. po odnérl pl6ti.ké 

' tovove vlo'(ý tvarU ''H'. ve
výř€zu tíhl. E Piedni *énU d.aílla l Do Uvolněni areB@
ttllknutín ně&lerého 3ousédnlho (laéitki ře|.tliku.

6. Kliveiy iědnotl'vých tl'alEk isou n. !áhle.h přllépeny le_
pidlém EPoxY 12oo; lz. jé íalindjt po ttáhnuti'neú rdóhi

REPRODUKTORY
l. R.píodukbly hou UPéYněny n..sučnl.i řtyřml šrcuby 11]

4puš!ěnými do ozvučni.. Po od*nnénl adnittěn' Pr6torur.Produkrcrů' odpái.nl přlýodů a vylrcUboYánl iřísluiný.hm.tlC lz. Přjslušni reP.odul'lor od.imout.
2. Pii.mon!ážl nového rePfuduktoíu nuho dbát, .by byly pln

vo.l/ oPét prlpáiény na tteÍná piié.l očka. ilnat by bylo Po-ru}€no' íizování réProduk!orové **u"ý 1"y'.',ty 
'*p'.o_

duklorú odPoÝldijící *ejné Polárté j3ou o;naae;' birév;ým'
bod/).

3. v čisti_vý.obní géri€ !ňmondia lé PouŽit truhový rěp.o-
dÚktor RP1 lyPu 2AN 643 67 (ARoóó7}. výlkovi ÁP2 i'pu
zAN 6Jr 19_ (ARo lgr). oJtilr ozvuirire; arr 'J, pouili
v lomto PřÍPaJé' mi obj. čfu. lPA1lo89.

GRAMOFON

í. odéimě@ adni Íěnu prGtoru 9 rcProduktory Po vtšrou_
bovÁni še*i v.Urů_

2. Po Úvolněnl tií š.oubó slíové lvorlovn'(e ňsPodu 8rámofo-nového iai odejměé obi Přív'd/ n'páje(ího ;.pě(í'a uzéň.
ňoEci přivod a odpáJe|@ dvá Přivodý i ptenos;e z Páje.i.ho.ek rovnez nÚpodu lr'mofónu.

3. v'-sUňG čtyii pollÍ'rónové závlaak' u !.oubÚ ná'podu mon-
tižni d.!ty šsi gr'moÍonu. zdvlhněE v'ko sliiné a íÚi l se
ýfuub' opltrně Y'|m.te. (v novém Piil.oji je !.amoÍonpri.htcén k nontá'ní dBe iéíě v.ut;m')

.t. Přl_opétné montí'l dbéité. 
'by n. l''déň ircubu byl. n._

vlečlD Pružina nk, ab' sé lvou uÁí ěisll oPíŘl. o sumovoupodložlu.

Potláčóňí mlkrofonl.
1. N8wéní.. Plovádi PovýňěnĚ vložky Přenolky nebo hrotů;

něldy také Po Yýméně elekt.onky E5 nebo nékErého .e
2. PíilÍňač pi.pněte na provoz i 8ramofon.m 5 Př.noslu Po-ložle vJlně ía_sr.BoíonovJu dés(u (Qlll 8Bm;íonu te óři-tom neotlti). Píi re8ulitoru hlstoni nsověném n. nej.

vátiÍ hlsi!óst nařidte potom m'ni'(Urnlm rten.ioretr.m
R225 lakov€ vý!!upni napětl píenolky' Pi' lterém jeité
n.nEtávl rozhouláváni. Pot.n<loň.tr iě PallluPný nÚPodu
gnmoÍonďého !&i u lvorkoYni<e Přén$i(y'

Polyny k oPhvlm grlmoíonovéhÓ šasi H4ó seině ialo kzn.m'
náhÉdnich dilú Fou oha'en' ý pií5lulné dokumental.
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obř. l o. MonÉžnÍ z.po!€nÍ Ykv ě&tl

1
2
3

7
a

10
11
12
t3
11
t5
16
17
18
t9
B
Á
22
23
24
25
26
27
za
29
30"
3t

'lřlň 
3estavená s r.Produkto.'

.Lříň holá

molinÓ Tómáš hnědé l90 x 4o5
Émečet tónového reisďik!

Po lysty rén ová áYlačk
Íóli€ vestávěného diPól!

montážní d8k. Pod isi
guňoÝ4 Podložkr Pod šói
guňová podlo'kt Pod šrolb

Óbjimka élékt.onk' E6

íPF 06815
lPF 12t73
tPA ÍO8l
2AN 6,É 67
2AN 6t5 2t
čsN 8o 3oo1
rPA 109 04
lPA 615 60
lPF 8ó] 0o
78t&o,to
H,ló
3zÁÁ 7'í 05
3ZAA 225 00
1?Í s71o7
5PK 495 00

1PF 1791t

1PA 2lO 02
tPF 6t601

1PÍ 157 26
íPA 668 23
1PA 6ó8 22
'tPA 22.{ 05

!PA 63.102

lPA 2ó3 0í
tPA 79105

ARE 667



33
3t
35
36
37
3a
39
4
11a
4'
41
15
$
,17
,18

5o
5t

53
ý
55
56
s7
58
59
60
61

63

65
66
67
6a
69

71
72

71
75
76
7'
7A

80
81n
83
84
85
86
a7
88
89
90
91
92
93
i1
95
96
17
9A
99

loo
1oí
102
í03
1U
t05
t06
107
t@
1ý'
1to
111
112

oblÍňk. BvětloEí'árovk)'

Pl'rěná podložk. Pod knoÍlik

hiid€l l.děni běžných r@rhů B

notouz běžňých rc&ho s
uluoEEl laděilvélký U

l.di.l Londenáto. sBtav.ný
úhelník Pod Londénálor

buben nátonu N ql
ozub.ná l@la přeýodu gtavená
P.užin. ozubéňých kol

ňďouz náhonu vkv R
lkábÝ.t€l lrděíl ma|ý T

Yky dll tohplétíí olRT

hříd.l bubňu náhono H
aá'koÝý k.oÚŽek haldelé
úh.tíít r kl.dk mI9' lo

sBbva p6uÝných i.děr
jádrc.iýk' L5 (x _ delší)
iádfuclÝk'u(Y-rB.iÍ)
Páčka k 3€řieni iádn G kl.dk.nl8' Íí)
kry! l' mí!ŘnďorfrltorÚ Prc 1o.7 MHz

'de6vé 
ildrc nl třBíomltorÚ

obiíňka élcktronly El
moto@ ňáhonu í..itové etény

íerlbvá .n!éna Gt.v.ná
úh.lnlk íéritové antéň),
d.ák .niény (otďná á!t o)

drlák'ntéí' PolyÍyrénóvý

í.ritová t'a.ňtén' o 3xí/o ňň
tl.ahLová soupŘh tónoÝého reFtříku
držák dačítkové'oupnv'
riét ční dcslQ dďÍt|a P8

a.et.ční dBka tl.číek P'' Plo' P1l

táhl. llačÍtka P9' Pto' P1'

oPěrná d6tia|.a pružin/

oPěrná d$ričla z polFtyrénu

dačíllo .,REČ"

d6k.3 do.yky Poh'bllÝá

.lýkoÝá $uPňn 3 dačítky
kláves

Piky tlrčíte& Pl' P2' P3' P,í' P5' P6

,198 01
21375
21347
303 06
202 03
71103
66419
710 03
({621
882 05
67009
,128 25
165 25
791 05
705 29
67833
3ol2t
800 t1
a3í !3
578 03
79109
081 03
47426
16521
2,18 oo
050 47
64101
71510
999 01
6761,1
79106
,l35 0í
,l35 oí
135 02
67416
6Ý101
ó32 01
,t36121D'
]9712
,t26lo
7A6o"{
2070'{
1o111
806 3t
63540
064 03
35314
s014
2ý 01
17704
89210
050 83
99911
185 06
7911Ž
107
557 29
79í 05
18901
79106
535 05
55719
398 @
a,t8 8o
1$79
4$74
1$ 81
516ó8
74319
5Í665
7A3 21
o5o 33
44 07
786 06
!8503
7v o7
185 0,1
7910'{
890 o3
77,1U
7A411

PN

t5a

1PN



111
115
l1ó
117

8
119
't20
121
122
123
121
125
126
127
124
129
130
t3i
112
133
1U
135
,136

137
í38
l!9
14
141
142
1.t3
144
115
14
117
144
119
í50
t5t
'ts2

tyt Y přepínaci.h d6tilká.h
d$ka pevnd tlačílk. P7
d*ka Pévná tlďÍtka Pó
désta Pévná tlaěhka P5
deska Pévna tliřltka P,l
déska pevná tlačitka P3
dé'ka p€víá dačitka P2
déska PeYná tlačítk. Pl

d6kaPohyblivátlačitk P7
déta Pohyblaútláč|ttá P6, P5
dBka Poh'blivá tlačítkt Pa
dBka pohyb!ivá tl2čltka P3
dsk. pohyblivá tlatitka P2
d6ka p.h'blivá datitk Pí
.tí.i.í Pléch mdi d6kÚi

iád.o.ívky oscilátoru (B lí,txo'5xí0)
iidřo (lvt' L10' L11. L14 (M6' o,5 

^ 
12)

jádrc.'vky Lí2 (M6' o'5 ' í2)
objimka eléktronty E2
hěziírekÝenční díl *omPletnÍ
obiiňka él€ltronky E3' E5
obiiňta él€ltronk' El
lry! mítŘníormátořu pňYý
iádro mÍ krníormítoto
í€ritová tyč u 2'8x38 mm
kr't mf !ňnýormátoro léyý
ládro mÍtÉňíornátoru
nÍlkoÍr.kvenčnl díl lomplctni
]elenový Ulměrňovač 25o V/75 nA
zllřkoÝi.nténnÍ d6k ! odladonči
Žíruýká Pro ma8ňeioíon PětiPóloýl
rczpojov.Ci 

'5uvká 
pío rePrcduktoí (ň2)

volič napěti P13 {hornÍ a'5t)
vo|iĚ nrPéli GPodni č!t)
Ylorla tepe|íé rEjBtLy P01

íPA 675 06

lPa 51ó09
íPr 518a2
íPf 5t815
tPF 5t817
tPF 5t696
lPr 510 35
tPF 516 30
rPA 783 o,l
tPF 5t610
IPF Sl8l,t
lPr 5t812
íPF 5!813
tPF 5!8í6
íPF 51804
1PA 51514

čsN !5 3]6í
Hr0
N0,5
6AK 197 09
tPK O5o 73
ČsN 45 s943
ČsN 35 69,í1

4K Oe30S8/,r
IPF 806 70

PM28RA
lPK ý8 a1
6^F 282 Í3
óAf 282 30
1Pr 41204
tPF 807 08
tPF 495 m

2
!
3

7
7
a
9

10
11
11',
11
1J
11
í5
16
1g
17
í8
19
20
21
22
23
21
25
25,
26

27
27"
28

rodoÝý laděný obvod; vkY

l. nftňnsÍormáto. P.o 1o,7 |lHz
ňíodladďač Prc a68 kHz
mí odladovď Pró .ló8 lH'

vstuPní; střéd nl vlnI 0éritoÉ in!éna)
vstuPnÍ: dlouhé vlny (Íérhov{ sténa)

@Iláto.; gťřédní. dlolhé vlnl

ll. mí tBnsforňrtor Pro í0.7 líHu

l. mí tňnďonátor Pro ,168 kHz

ll. mí tňniíorňátor Prc,lí8 kHz

3
3

17

3
3
2"5

3S
2a

1@
5@
30
.a
t5

425
Íi1
32
32

230
16
í0

131
330
50

113
1r0

2,5
50
11
17
5

165
í65

'PK 
605.t2

íPF 607 00

1PK 607 o1

lPK 85a31

íPK 85216

íPK 852 t5

íPK s89 ]4

lPK 5a9 29

lPK 589 J5

1P( 589 36

iPK 589 80

1PK 549 25

íPK85497

lPK05t 20

lPK 605 17

lPK o51 2í

dn [7

tPK05130



I

30
31
32
33
34
t5
3ó
17
38
39

výstuPií ťrandormáto. 1PN 67ó,lo

3o
3200

70
15
75

5óo
9:t

l í85
3{

1

2
3

8

10
11
11
14
í5
1l
1A
1'

,,2)
24
2.5

27
2A
29
3o
31
32
11
J5
61
77
73

102
í03

105
í06
103
109
í1o
111
114
115
116

118
119
121
127
121
201
,o7
203
704
205
206
208
alt
210
211
212
211

l-30 pF

TC 281 a7OlBtc 2412k-rlB
rK 22512lB
PN 70J 0í
PN 703 0t
PN 703 01
PN 703 01
TK 359 tks
PN 7010t
ŤK 322l5/B
ŤK ]591k5
ŤK,o98i2/B
TK 509812/8
TK 320 22lB
ÍK 32027lB
wK70122
rK t210lB
TK 320120/8
í PN 705 32
PN 7ot 01
IC 173 4k7
Ťc 2í022o
TK 751 íok
TK l2o 56
wK 7í a 30 22olc
wx 71,t10160/c

Tc 18l í0k
Tc 183 íok
TC 201 3OO/C
ŤK 359 tk5
ÍK 359 6t3'lK 1202718
ÍK 

'2ozilBTC 28r 330/8
Íc 1a147o]B
TK 33otm

Tc 210 5í /BÍc 28í 22ólA
Íc 28122ojB
TK 1t0100
Íc 1d 47k
TC 17110k
TK 245 3:tO
TK 751 3k3
TK 2í5 33o
TC 924 5M
Tc 1'í lok
TK 7Si 3k3Íc 171t11
Ťc 281 22o
Ťc 28,í Íoo
Ťc 

'8l10kTc Í81 33kÍc 171 t 11

Tc l81 llí
TC 10322k
Tc í8! 6k8
TC 903 G!Íc 17'1k
wKTos 68 5M
TC 909 M5
TC 519 G1+c1
Tc Í823ló

5:L

s "1,

t0o
1oo
so0

500

500
500
250
250
350
l50

5oo
350

5,,,
2a'l;'
5";
s'/.,
s'.i,

220 pF I 211,

í500 PF L 20 %

4700 pr .L 1 0 91,
5l pF :1 5 ji

47000 pF 20 !/;

5 rF I 50-l O o,l

1 OO0O pF ,r 20 '1,

o,1 rF t 20o/e
0,1 rF t 70 9l

22000 pF :l- 20 %

l0O pF + 1OO-10 %

5É + 
'm_1o 

%0'5É + íoo_1o %
2x10OpF + 5O-tO 9;

3300 pF :t 20 %

soo
40

350
500
500
500
100
400
5oo
5m
500
350
350

100
250

500
100
1oo
250

350
,o

350
7,5

16n
10

100

í60

160
íó0
4oo

12
,o0

30
350
35{)
250

211,715
7r0

17



z.tíž.ni l ob|.dnaci čklo

I
3

5
7
8

9
t0
tí

ltJl
102
t03
101
í05
l0ó
107
109
113
115
't!6
717
1U
a07
a03
a01
205
206
707
ma
209
211
212
n3
21,1
u5
216
217
21a
219
1m
271

200 o+ 5%
2200 íl+20%

rt'rot20%
22000 O + m%

íl\,lo+20%
33000 O l: 20%

0,15 MO 1 20 %17WJ O+20%
15000 O+m%

í0o o+20%
r0oo i}+20%
0,z2 t{o + z0 %

68 ko+íool
!0oo Í):]: 20 ?á
0,41 ťlO t 20 %
0,22 MO + 20 9/"47@ o + 20:/o
68 O :! 20./l

390@ O + 10,tl
0,1 MO l: m 7o7}ýa+r0%

o,a7 M!) + m:'"
5MO
1MQ

0,1 MO i 20 9,o4ro& Lt +uyn
21ú O +70"l,í0o o + 20';
2200 O + 20li,

22 r,ro + 20 ,1,

0,22 MO + 20 9ro
o'82 Mo + í0%
180 O 110,o/o

'I MO
1000 O + 20,'1

!0000 o+20i/"
!o0o (r + 10 91

2,2 MO + 20 ol
0,1 MO .! 20 ,qo
o,1MO:t20%

1000 o | 20:/"
5.ó Mo + 20 o/;

íMo

0,125 W
0,í 25 w
0,125 W
0'í25 w

o,!25 W

o'í25 w

0.125 w
0,5 w

0,í25 w

TR t,l,t 200/8
TR 1.H2ri
TR 112.í M
TR íL22k
TR lt2 t t',!

TR t{6 33k
TR t4,tM15
Í^ 1441k
TR 112.15*
TR. ll2.lOO
TR íl2.l k
TR 1t2aM22

TR í44!k

TR í12M22

TR 1t2a68
TR í12.39k/A
TR l12aM1
ÍR l13'M2
TR íl2.M47
TP rSO2O/A 5M/N
TP 280 sO/A 1r4/Y
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