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vÁŽENÍ PRIATELIA
Grauloládio 1009A BARCARoLA je rozhlasový pristroj so štvorrýchlostnýnl
8ramofónom, ktorý vám má priniest mnoho pIÍjemných chvÍr. RobotnÍci
a technici výrobnébo podniku sa preto snažili dat mu všetko, aby túto Ílloilu
úspešne splnil. Ak však chcete využjť všetky jeho pIednosti, je dÓleŽité,
aby ste pred zapojenÍm prÍstroja na sieť pozorne pIečÍtali tento návod
a oboznánrili sa tak dokonale s ieho obsluhou'

AKo UvIEsŤ GRAMoRÁDIo
DO CHODU

Po vybale!Í 8raEorádia a odst!ánenÍ vloŽlek z prÍestoru
tramolóDu vyskrutkulte strednú a uvolnite obldv€ po-
stranná skrutký v hoInet častt zadnel steny' potom po_
suňte obtdve prÍchytky D s ( smgŤoln dolu.
zadnÚ stenu v hornBj častl vyklopte a vysullte 

'u 
zo zá_

rczu v spodno' častt skrtno ametom horg.

PozoR! Keď je zadná stena odňatá, nepripojujte z bezpečnostBých dóvodov
prijÍmač na siet' v závode bol prljÍmač pozorne zIadený, preto netočte
ani nehýbte súčiastkami umiestnenýmÍ vo vnútri plÍstloja.



ELEKTRÓNKY
Presvedčte sa podla obrázku' či sú etektfonky na svojicb Biestach Itypovéznaky elektlÓnok sú natlačené na baňkách). Nofmaúe sn etettiónií vsa-dené do svojich objÍúok uŽ vo výIobnom záVode, ak vsat uotá niéttorazo svojej objÍmky vysunutá alebo .keby sa musela niekto!á nahradii, po_stupuje sa takto: elektrónku natočte tak, aby Jej prÍvodné kolÍčkv sřál'
presn^e. nad olvoÍmi v objÍmke, a potom ju zasuňt' db obiimky. Elekirónkasa. moze vyDrat obyčajným vytiahnutÍm. Pri vyťahovanÍ elektlónku nena
l"_.,?]l_":_ -9ll] by s_te Ju. Iahko qoškodÍt. Plieal vytiahnutím elekt!ónkyopllcKeno ukazovatera vyladenia EM84, ktorý je umlestnený za Iadlacoustupnicou, snÍmte najprv z elektrónky zatstóváct klobÚčik.

o svETIlo vAcIE ŽIARovKY
stupnice a ukazovatela natočenia Íerritovej antény 6,3 v/o,3 A sa lahkovymenia vyskrutkovanÍnr po zosunutÍ drŽiaku i s objÍmkou z výrezu nosnÍka.
PRIPolENIE NA sIEŤ
Gramorádio sa móže napájat iba zo stliedavej slete 40 _ 60 Hzo napáti 120 alebo 22o v Í= 10 qoJ. Napátle, na ktoré le Dri.
JlmaČ pÍepnulý' udáva čjslo na voliči ' V ( (vjď obr.) vÍáitelnékruhovým otvorom v pIavej časti zadnej sreny. lapatíe prrpój*ý
Vasno bytu zlstÍte podra údaja na štítku elektromeru.
Keby }orné čIslo voljča napátia ),V( nesúhl8silo s napátÍmprjpojky' vysuňte kotúčik zo spodnej časti voliča a nátočteho tak, aby.údaj odpovedajúci napát'u prIpojky bol hore.V .tejlo-polohe ho spolahlivo zasuň1e spai do-sbodnej častivoliča. Po priklopenÍ zadnej steny' Irtore sa prevaáza op'ačnyň
spÓsobom' bude.údaj kotúčka označuiúci napátie vašej p'rtpojlyVidjlelný v prÍslušnom otvore zadnpl steny.

POISTKA
PrÍslroJ Ie proIl váŽnejšiemu poškodenlu elektrickým prúdom
chfáneny tepelnou poistkou ),P(, ktorá je u@ióstn;ná nanapájacom translormátole [viď obr.). Keď ša poistka Pletaví,zav€ste po vychladnutÍ sieÍového transformátoia novď medzi
háčik a-pruŽinu tak, aby háčlk tesrre objímal kladičku poistky.
lNáhradná' potstka J€ prtloŽená.) samožreJme, ked sa'prerú-senie tepelnej poislky opakuIe, tde o váŽne''šlu závadů pfÍ-slroja, ktorú móŽe odstránit spravjdla len' odbornik al;boopraváIska dielňa.

N



TT J
-?v

PRTPOIOVACTE ZDTERKY
obidva prÍvody od antény ple velmt krátke vlDy ldipóIu] zasuňte do zdierok označenýcb _']T - prÍvod od von-
ka]še-j antény 

-pre .beŽné rozsahy zasuňte do zdierký označenej Y. Privod od uzem;enia zapolte do zdlerkyoznačenel ?. Do zdierok označených m mÓŽete pripo|iť ďalšÍ niezkoohmový reproduktor 1impeaancta ast s oj.
Privody od ma8netofónu sa zapájajú do zásuvky označenelA. Zásuvka Je trojpÓlová a má vývod ako pre na_
h.ráv_anie ldjódový výslupJ,'tak _pre _prehrávanie, takŽe sta)i/magnetofón prepo;lf prlslušnou zást!čkou s tra6o_rádlom, abý bolo umoŽnené bud nahrávanie pro8ramu z 8ramoládia aliuo preňrávanie z matnetofóňovýchpások.
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ANTÉNA A UzEMNENIE
! d_o^ilqlnlqu dobrého prlmu zvlášÍ slabých 8lebo vzdlaloných vyst€lačov
,g dole'ltá .dobrá voDka'šla antóla a uzem:oente' at k8d v neáostatiíu t!ýcb
PoŽhostl _algbo prl dobrých podEtenkach stačÍ k prÍ'mu stltretšÍch vy;te-
lačov tleŽ !áhrad!á tzbová algbo zabudovaná térritove autina. Dóbrá
anténa pre pfÍrem vystBlačoÝ Da k!átkych' stredných atebo dlhých vltráctt
má byÍ zav8s€ná čo možno Dalvyššte vo votloE prteatoTe v ďlzYe 20 až
25 E Íl so zvodoE|.
- Pr€ 'p!Í'em vystelačov v pásmg velmt krátkych vln l€ treba použtÍ zvlášt-
!9_ !Eté]u (dlpól) so syEetŤtckýE zvodoE o charakierlstlcká' lmpedanclt
?{0-o. _lb! v mleste vystelača 

'6 
Božné využll zabudovan€' ántáiy le<

{vld obr') prg vqlEl krátke vlDy. GraEorádlo postavte'čo naibll'šle
k Elestu' kde l€_ zvod altétry zavod8ný do Blgstuostftak, aby bolo vňútor!á
ve-qenl8 _čo !€'kraBto. odporítč8Eg' aDy sto 8t montá' vónka'šeJ antány
dall_ urobti -vždy odbornýE závodoE pietoŽ€ 

'8| 
stavba musÍ'výhc.lovai

P!9lptsoE státttoho úradu pro vynálezy a normallzáctu _ EsČ 1950, časÍ
}x! - a EusÍ byÍ chránená protl úělnkoE atmostgťlcke' elgktťlny podla
českosloÝenskel nolmy ČsN 34 2214.
Vonk8'šle dlpólové antény sa da.tú úspešne využlt tteŽ pre p!Ílem vvstela_
čov-n8 bežných vlnových rozsahoch, ked prepnete anténový piedojovač ) B (podla obrázku na zadnej stene prljÍEača. Prilom oslávsjú pirvo_dy' vonrajše1
dipólovej antény zasunuté do prlslušných zdÍelok.



EERRITovÁ ANTÉNA
ktoJá je do plÍstloja zabudovaná' uooŽňu'e prÍ'em sttnýctt
alebo blÍzkych vysielačov na stredných a ďbýcÉ vháctr'za
súčasného potlač€nia porúcb alebo rušivýctt sltnálov, pokial
pŤlctládz8lú z odllšnébo smeru. GraEo!ádio sa pltpolt tta ter_
rltovú anténu stlsnutÍm tlačldla DFERRIT( (pravétlo klajDého
tlačldla nad ladlacou sfupnicou). Po stisnuii tlačtďa sď loz_
Žiali okienko s týlr istýB označením Ílad tavýE gombtkoE Da
stupnlct. Pretože feŤritová anténa Bá sthý smerový účtnok,
snaŽÍme sa, ked Je vysielač naladený, natočÍl tu (IrvýB tom-bÍkoE _váčšleho priemeru] tak, aby prÍJellr Ďot na1epšI za
nalmenšIeho rušenia. Polohu Íerritovej antény, kto!í'tndikuJe
ukazovatel v oktenku nBd 8omblkoE, si lolŽete poznačtl' aliy
ste lu pll prÍJme toho lstáho vyslelača nemuselt vždy znovavyhladáv8Í. 1
Ked 

'e 
k prilÍmaču prlpojeDá vonka'šÍa anténa 8lebo dtpól, je

moŽ!é použitlB tlačidla )Ferrlt( prochádzal stliedavo ná voÍl_
kalšiu alebo terrttovú anténu, prlčoE nle 

'e 
nutné vonkajštu

anté_nu odpoJovaí. Tak mlŽeme ple každý vystelač zvollt ňar
vhodnelšlu anténu podta stly prtlÍEanábo 8 ťušlvébo polá.
Pre' prÍleE krátkych a velÍll krátkych vln Dte 

's 
Íeťrltová

anténa účlnná, leJ latáčante DeEá vplyv na p!Ílei! a stlače-
nÍB tlačldla )FERRIT( spo'Íoe len prívody pri ionkalštu an-
ténu nakrátko. To značÍ, že prl prÍJme na krátkycb'vlnách
nesmle byt ferrltová antóna zapolerrá.

UZEMNENIE
G.aEoládlo má byt vždy spola}rllvo uzemnené. Prtvod k uzemngnlu urobte
Íledený_m dlÓtoB o pťiemele asÍ 1,5 xoE a vedte ho čo nalkŤatšou cestou
k uzemň_ovacej doske (trúbke) alebo k vodovodnému potlublu. Uzemňovacta
do-ska alebo. ttúbka sa EusÍ zakopaÍ alebo zEraztÍ do zgEe tak, aby do-sahovala stále vltlkú pldu.
A} uzeroňujete na vodovodné potrubÍe, trebB trúbku v Dleste ptlpo|enla
oŠkrabať aŽ sa kovove leskne a vodlč pripojlt dobre prtllebaldcou sioikou'
Xonce prlvodov od antén a uzemnentá tieĚa opatrtť zástrčkou alebo prÍ_
vodnými kolÍčkaml' ktoré sú vbodné pre zasuíutte do zdterok pŤÍstróra.
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oBsLUHA G RAM o RÁDIA
Keď je pripevnená zadBá stena a 8ramorádio zapoiené podla predchádzllúcich poky-
nov, postupujte takto:

T L A č I D L o v Ý P R E P I N A č (uprostred pod stupnicou|
PrÍstroJ zapDete stlačenÍm tlačidla vlnového lozsahu, na ktorom pracule žiadaný vy-
s1elBč' p!ÍpEdoe tl8čldlo k prlpoJeniu 8laroolónu alebo .oa8netofónu.
Po zEpnutÍ sa osvetlÍ stupnica a asl za 50 sekúDd (ked sa zahreJú elekt!ónky} le prÍ-
stro' prlpravený k prevádzke. označenla trad Jednotlivými tlačldlami označujú tch
funkctu. GraEorádio je prepnuté stlačenÍm tlačidla pod označenÍm:

- na lozsah velmi krátkych vln
_ na rozsah krátkych vln

- na rozsah stredných vln

- na lozsab dlhýct! vln 150 až 370 kHz)

- !a prevúdzku s na8ngtďónom
_ ue prn'ádzku s grallolónolt

- pll'ÍDaě sa vypng ÍtlačÍdlo 8a v!átl do póvodlel polohy)

LADENIE (pravý gombÍk !a.tq)ntcl)
Po zvolenl roz8ahu laatavto otáčEDÍE ladlac€bo gombÍLa sfupnlcový ula-
zovatol ne pollčko algbo DÁ prtbll'!ý kDltočgt nosDg' vlly 

'tadanóho 
Yy_

stelača. Kod tdo o vysblač !! dlbých' strod!ýcb alobo ktát}ycb vbách'
ukazul8 polohu ladsnla bolrý stupnlcoYý ukazovntol, kod lds o vyslslrč
na velBl krát&ycb vlnácb' spod!ý stupnlcový ukazovatel. PotoE lom!ýr!
natdčanÍB ladtacoho gombÍka v obldvoch sBaroch opravto ladeDlo podl6
optlckábo hdÍ}Átofa vylad8lla (v oktenku lad l8allaclD tombÍtom) b€z
obladu na to' ěl ktyr8 stupnlcový ukazoYatsl plosle strsd prlslušn€J
zDačky na ladtsc6, sfupnlcl. Prístro' 

'o 
presng laladeuý' kod |€ yrdlrlg-

nost medzt zslcno svlatlaclEl ploškaml ukszoYatela vylad€nt! čo u!!Beúta.
Keď 

'o 
prl lcdoní toEbÍk Íotulátora hl85lto6tl (l8vý toEblk BeDšlabo

p!ÍelDeru) vytočený úplno dolava, le ladenle tlché' bez vedlajšieho šumu.
Na krátkych vlnách [5'95 aŽ 18 MHz) pracuJú skoŤo všetky vysielače
v pásmach označených Da stupnici polÍčkaml. Pretože na týchto pásmach
je ostros{ ladenia podstatne váčšia ako na stledných, dlhých alebo velmi
klátkych vhách, ie nutné pri ladeDí otáčaÍ 8ombÍkod velEl ,eE!e.

VKV
KV
SV
DVro
VYP

65,5
5,95

520

až 73,5 MHz)
až 18 MHz)
aŽ 1605 kHz)

Prl zlrene vlíového aozsahu
alebo keď oá byÍ prÍstrol
plepnutý na plevádzku s g!a-
molónom alebo matnetofó_
nom, stači len stlačil p!Ísluš-
né tlačidlo (tlačldlo pre vkv
treba stlačiÍ stlnelšle].
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)REČ(

)BAS(
)ORCH(

)FERRIT(

REGULÁToR HLAsITo STI {Iavý gomblk malého prle-
meru)
HlasitosÍ prednesu upŤavte podla potreby natoč€nÍlt lavétto 8orBbÍka
menšl€ho pIleroelu. NatáčaDÍm v slrere pohybu hodinovýcb tučičiek sa
replodukcia zosilňuje' v opačnoE sBote zoslabuJe'

T lNo vÝ REGrsTER A T0NovÉ cLoNY
zafarbeRie leprodukcle' t. l. pomeŤ vysokých a hlbokých tóDov Božete
v širokom lozsahu paisposobtt prenášanéou protlaEru alebo osobnáÍou
vkusu. Tiež luše[le často nútt k obmedzeniu vysokých' prÍpadne hlbokých
tó!ov. K tomuto účelu je pruÍm8č vybaveDý lednak tlačtdlovýB le8lstro!tr,
ktorý slúži k základnéEu nastavenlu tónových korekclÍ ple reprodukovaný
plotfaxo, jedn8k nezávisle ovládanou výškovou a hlbkovou tÓnovou clonou.
Po stlačenÍ tlačidla označeného:

_ prevládajú v replodukcil vyššle tóny' ako to vyŽaduje
dobtá zlozumltelnost hovoreného slova

- sú zdÓraznené v reprodukcit hlboké tóny

- sú zdlrazne!é blboké a vysoké tóny a tak vyzdvtbnuté
ako huslové, tak basové nástroJe

- p!t.|Ímač ie plepnutý na zabudovanú Íerťttovú anténu

stlačené tlačtdlo ostáva zasunuté a označu'e tak, kto!é základné tónové
kolekcie plilÍmača sú Dastavené.
Po volbe základných tónových korekclÍ upravte podla vlastnel volby alebo
podEÍenok prÍJmu zafarbenÍe reprodukcie plynule ltaditelnými tónovýml
clonaEl.
zapustenýB kotúčor! po lave' strane tlačidiel sa ovláda hlbokotónová clola.
Ked je kotúč vytočený úplne doprava (polÍčko nad goDbÍkoro je btele),
sú zoslabené hlbokó tóDy. Natáč8nÍm dol8va blbok plynule prtbúda. T8k
Eožeme často úspešne zmÍelntt hučante, ktoré vystupure lušive u uiekto-
rých vysielačov.
Zapusteným kotúčom po praveJ strane tlačldiel sa ovláda výšková tólová
clona. Keď Je 8oEbík otočený úplne dolava (polÍčko nad 8oobÍkom 

'ebiele), sú zdÓraznené vysoké tóny. otáč8nÍo doprava plynule výšok ubúda.
Tak mo'eme velmt často úspešne potlačtt pÍskanie, sposobenó lnterÍere!_
clou [trrlešanÍD] dvoch kmitočtove blÍzkych vystelačov' alebo prl replo_
dukcli 8raEoÍÓnových pl8tnÍ potlačlt šuÍDente.



OB.SLUHA GRAMOFONU
Prístrojom je moŽné prehrávat nielen 8lanlolónové platne so štandaÍdnýnl
záznanrom' ale i dlhohrajúce platne s mikrozáznamom. {Pred prvým po_
užitín traDofónu musí sa uvolnif prenoska' ktorá je počas doplavy pÍl-
pevnená k stojančeku.]
GranrofóBovú platňu poloŽte opatrne na unášacÍ kotúč sratlofónu.
Podla dÍuhu prebrávanej platne nastavte najprv natočeDím plepínača
rýchlosti (v lavom zadnolD lohu 8ramofólrového chassis] prÍslušný počet
oblátok 8ramofónu. Číslo na oblube, ploti ktorému stojÍ otvor 8ombika,
udáva zaradený počet oblátok taniera.
Ak je toto číslo farby červenej [162/:, 331/3, 45 ot./min.], Íde o platne
s miklozáznamom, vtedy sa musí vrchlÍk prenosky natočit tak, aby jeho
bod bol oproti čeNenéÍru bodu ramienka. Ak však ]'e čÍslo farby zgleqej
(78 ot.imin.], ide o platňu so štandaldnýEt záznamom a je preto .rutné i
vÍcblÍk plenosky natočiť tak, aby bod na ňom bol proti zelenému bodu
camienka.

Po stlačenÍ tlačidla s označenim o posuňte pleoosku dol'Iava a keď sa rozbehne glamofónový motor, poloŽte
opatlne hrot plenosky do vonkajšej dráŽky platne. U platnÍ s velkým stredným otvolom použíte prilože-
ného str'ediaceho klúŽku. sila reprodukcie sa riadi le8ulátoronr hlasitosti a zafarbenie zvuku bud stlače_
ním plÍslušného ttačidla le8istra alebo nEtočenÍm výškovej alebo ttlbkovel tónovej clony ako pri prÍJBe
rozhlasu. Počas reprodukcie odporúčame uzavrieí vrchnák skrine.
Akonáhle dosiahne ramienko prenosky vnútorný okrai zvukového záznamu, 8ramolónový nrotor samočinne vypne-
Po prehraní platne pÍenosku poloŽte znova na stojanček lvplavo od taniera). safírovým hrotom prenosky
je možné prehrat 1000 strán štandard!ých a 300 st!án platní s Drikrozáznamom.

Potom sa musia hroty vymenit. Ak nebudete tramoióD dlhšiu dobu po-
užívať, odpoÍúčame nastavit plepinač obrátok tramofónového taniela do
medzipolohy, aby sa pfÍtlačný tumový kotúč prepínacieho mechanizmu ne-
deformoval.

NAHRÁvANIE A PREHRÁvANIE MAGNÉTo FÓNo M
Keď spojíte vstup ma8netofónu so zásuvkou označenou na zadnej stene' Je
ma8oetofór! spojený s diódovým výstupom p!ístroja a p!eto mÓžeme zazna_
menať na pásku prijÍmaný plo8ram. P!ístloj sa pÍitom ladí tak isto ako pri
obvyklom počúvaní rozhlasu, avšak nastavovanie blasitosti a zafarbenia Ťe-
produkcie Itónové clony] nemajú vplyv na nahlávku, pletože ma8netofón
ie zapoiený pred nimt.
Po stlačent tlač1dla označeného 'o( IllóŽe byÍ reprodukovaný plo8raB
nah!atý na ruatnetolónovú pásku. Re8ulátoroEl hlasitostl, tónovým Ie8istrom
a re8ulátormi výšok a blbok móŽeme však teraz nastavit hlasltost i naj-
vhodnejšie zafarbenie reprodukovaného pro8ramu'



zvLÁŠTNo'sTI PR ÍJMU
Na krátkyclr vlnách mÓŽeme prijímat vzdialené vysielače za pomeÍne slabého rušeola.
Podmienky príjmu nie sú však stále ako na vlnách dlhých a stledných a menÍ8 s8podla ročného obdobia a dennej doby. sú dni, kedy je pr1jem zlý a naopak
niekedy prekoná všetky pledpoklady. PrÍjmové podmienky na lÓzných vlnových pás_
mach sa tiež velmi odlišu]'ú. vlny kratšie ako 20 m sa dajú najlepšie prÍjímat na vélké
vzdialenostt,' ked je dráha ich ší.enla z váčšej časti oŽia.ená dénným svetlom. U vy-
sielačov s dlžkou vln nad 40 m 

'e 
naopak možný diarkový prÍjem, k;d le dráh8, ktoiú

musia plerazit, bez denného svetla. Vysielače s vlnovou dlŽkou 20 aŽ 30 m sa dalúgpravldla u8poko'tvo pr't'lnaÍ ako vo dng, tat t v nocl.

NA vElMI KRÁTKYCH vLNÁcH
vzhladoD k výhodn€JšteDu sposobu modulácle E zDÍŽenla ťušenla atEosÍsrlckýEl po'
luch8mt ,e počúvanle' BalBá hudobnýcb plograEtov' podstatne l€pšlg, ako !a ostatuých
vlnových pásmach'. PťÍ'eE 

'e 
však možný len na lnalé vzdlalonostt o lntonzlta prÍ'lDu

'e 
ovplyvňov8ná sllne ročnou a dennou dobou'

NIEKoDKo P ozNÁM o K
PťÍstroj bol pred odoslanÍm zo závodu pozorn€ preskúšaný a ked sa budctr prosno
dr'aÍ návodu, doslahnetg tste dobrýcb výsl€dkov-
Keby však prott očakávantu [epracoval správnel vyskúša'te:
1' čt le v záguvkg, na }torú jo zapolený, prúd 8 čÍ má vtdllca prÍvod!Ú' š[úry dobIý

dotyk.
2' čt nle 

'e 
vypadnutá alebo pr€rušená tavná poÍstka 

') 
P (

3. čl .|9 správle prlpole!á ant6na a uzeEnenÍe
4. čl ,e pŤÍstrol sprÁvrro osadený elektrÓnkaml a č1 Datú dobrý dotyk v obJÍEkich.

Ak sa nezahlglg nlektorÁ elektrónka po nlekolkých Dtnútach ptevádzky, 
'g 

8;t v8d!á
a musí sa nahradit novou

5. Ak sa nerozbehne 8ramofónový motoŤ prl vychýlenÍ prenosky doplava, kontrolurte
PrepÍnaním volič rýchlosti otáčok, č1 ie prevodový 

';otúč 
splávne zaradený.

V prípade, že polucha je m1mo týchto plíčin, dajte gfamoládio alo opravovne, kto!á 
'e

poverená prevádzanÍm záručných opráv, adresu Vám dá každá pledajňa rozhlasových
prijímačov. Ak predloŽÍte prÍslušný záručný list, prevedie opÍavovňa opIavy zadautro
v dobe 6-tlch meslacov od zakúpenia 8ramoládia.
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