
GRAMoRADlA TEsLA l oí 9A PlANo a 1l21A BARYTó N

obr. 1. Gramoradio í019A

ol TEcHNlcKÉ Úoa|r

Vlnové rozsahy

dlouhé vlny
střední vlny
velmi krátké vlny

148až790 kHz (1034 až2027 m\
523 ů1620 kHz (í85'2 až 573'6 m)
65,5 aŽ73 MHz (4'í až 4'58 m)

Výstupní výkon

2 W (při 400 Hz, zkreslení 10 %)

Reproduktory

í0í9A: kruhový g 165 mm, impedance 4 o
1121A: oválný 255 x í60 mm, impedance 4 C)

Gramofony

í019A: HC 643
1121A: H 205
(oba typy jsou čtyřrychtostní s krystalovou přenoskou vybavenou
iafíroúýňi hroty pio přehrávání standardních i dlouhohrajících
desek)

Napájení

1019A: 220 V;50 Hz
1121A; 170 nebo 220 V; 50 Hz

Příkon

nejvýše 46 W (s gramofonem)

Rozměry a váhy

í0í9A:
šířka
výška
hloubka
váha

11714:
šířka
výška
hloubka
váha

osazení elektronkami a usměrňovačem

Ecc85 _ aditivní směšovač a oscilátor pro všechny rozsahy'
vf a mf zesilovaě pro velmi krátké vlny

EBF89 _ mezifrekvenční zeiilovač, detektor pro běžné rozsahy
EAA91 _ detektor pro velmi krátké vlny
EcL86 _ nízkofrekvenční zesilovač
EM84 - oPtický ukazovatel vyladění
PM28RA 2s0l75 _ selenový usměrňovač

osvětlovací žárovka

7 V/0,3 A

Mezifrekvcnce

468 kHz - pro dlouhé a střední vlny
10,7 MHz _ pro velmi krátké vlny

Průměrná citlivost

dlouhé a střední vlny 306r,V (poměr signálu k šumu í0_dB)
velmi krátké vlny íó g.V'(poiněr signálu k šumu 26 dB)

Průměrná seleltlvnost

střední a dlouhé vlny 32 dB (pro rozladění +9 kH:)
velmi krátké vlny 20 dB (pro rozladění ;t300 kHz)

gramoradio
596 mm
282 mm
300 mm
í5 kg

í050 mm
752 mm
412 mm
41 kg

gramoradio v obalu
680 mm
367 mm
385 mm
21 kg

1205 mm
820 mm
530 mm
6í kg



o2 PoPls zAPoIENÍ

Gramoradia 10í9A a 1't2íA isou superheterodyny určené pro
oritrn n" velmi krátkých, střédních adlouhých vlnách' Na všech
iin'"uý.h rozsazích sé používá aditivního směšování; mezifrek-
venční signál |e demojulován a Po zesílení v dvoustupňovém
nLt oi'et<_venrňím zesilovači je přéváděn výstupním transíormá_
torem na reproduktor.

Význam jednotlivých částí, označených ve schématu zapoiení' je

následuiicí:

GRAMoRADlo |ŘEPNUT! N5 rŘí1ev KMlTočTovĚ
MODULOVANYCH SIGNALU

Vstup a oscIlátor

Siqnály přivedené na YstuPní zdířky gramoradia se dostávaií na

""le"írb-kruh, 
tuořený cívkou L6 i Řondenzátorem Cl1, který

iednak uoravuie impedánci vstupu na 300 í), iednak indukcí pře_

láJi .isnlr n" áb"oj cívky L7, C72 zapqený .v katodovém obvodu
prvé tňodo"é části elektionky Eí a náladěný na střed prísma velmi
liattv.t' vln. Trioda elektronky Eí pracuie iako ví zesilovaě
, uzeínněnou mřížkou, který má poměrně malou vstupní impe_

danci a ie dostatečně stabilní. Řídicí mřížka triody ie spojena

. t"t"a"i přes člen L5, R4, který zabraňuie rozkmitání zesilovače'
;il''""č É1 (aotvkv 3' 4)' koÁdenzátory C30 a Cí2, cívku L7

l piepínar P1'(dotyky 5, é). Potřebné předpětí pro řídicí mřížku

'"''iro'"ieu 
se vytváří spáaém katodového proudu na odporu.R5'

Fi"iá"ni l'p"áanci vi zesilovače tvoří změnou kapacity.laděný
otiuh ' čle;ů L8, c9, cíó zapoiený do anodového obvodu přes

kondenzátor Cí5, iehož kapaiita !e zvolena tak' a-by byla cestou

Áonsir'" odporu 
'pio 

vf tňitoety, než tlumivka L9, aIe naopak

nepropouštěla mezifrekvenci.

Druhý triodový systém elektronky El pracu|e jako kmitající.adi^-

iivní 'směšovač. Kmitotet oscilátoiu !e určován okruhem z členů

LrJ' cro, C24 laděným změnou kapicity v souběhu-s anodovým
okruhem_vf zesilováče. okruh |e vázán s anodovým obvodem
triodv kondenzátorem C20, zapo.ieným na odbočku cívky laděného

"r.iurlu 
r. snížení vf napětí nj aňod-é 

"lektronky, 
a tak k snížení

vviařování. Za tím účLlem ie i vazební cívka L'l2, která váže

o't .utr s mřížkou triody, zapoiena do uhlopříčky můstku, |ehď
iednu větev tvoří kond'enzátoív c17, cí8, cí9 a část cívky L8'
'óiuhou větev tvoří kaPacita mřížka_anoda, kondenzátory C20'
cz9, c21 a cívka Ll í.

Zesílené vstupní vf signály z anodového obvodu. prvé triodové
ea'ii rt jsou iaváděn/na mřížku směšovače z odbočky cívky L8
irl. t"n'a"n'itory Cí8, Cl9 avazební cívku L12, kterou se zavádí

io obvodu souěasně napětí oscilátoru. Za účelem správné funkce

..csovae" je volen pracovní bod triodyY křivé ěásti její charak-

teristiky tai<, aby bylo využito neivětších změn s-trmosti' V ano_

dovém Lbvodu še pat< ziiuva jednostranný zázněj pro vybuzení
mezifrekveněního zesilovače.

Mczifrckvenční zesilovač

V anodovém obvodu druhého triodového systému elektronky Eí
ie zařazen prvý okruh, naladěný na mezifrekvenci přiiímače'
bkruh tvoří'cívka L2í s kapacitou obvodu (C20)' Poněvadž tento
okruh ie tlumen poměrně'malým vnitřním odporem triodového
svstému. který ie ieště dále zdánlivě sniŽován Protivazbou na

v'nitřní kapaciíě',,aňoda-katoda", |e zavedena neutral izace .pro
mezifrekvěnci. Můstkové zapoiení tvoří kaPacity,'anoda_
mřížka", ,,anoda_katoda" a kondenzátory C21, C28' Tento
můstek však není přesně vyvážen; kapacita kondenzátoru C28 je

volena větší, než jé zapotřebí k přesnému vyvážení, takže na něm

vzniká malé'zpětňovazební napětí, které zdánlivě zvyšuje vnitřní
odoor elektronky a tak se snižuje tlumení mf okruhu' Kladné na'

oěií na anodu í<mitaiícího směšovače se přivádí přes vazební

[Ň[u r_rs, oddělovací filtr tvořený členy R8, C29 a cívku mf

obvodu t-i1. vriztove předpětí viniká spádem na odporu -R7'
Ďruhý laděný mfokruh, jenž s prvým okruhem tvoří první.induk-
.i"ne't.i"toú Lí9) vázaný mf pásmový filtr, sestává z cívky L20

a kond'enzátoru C30' První stupeň mf zesilovače tvoří prvá trio-
dová část etektronky E1, která pracovala pro vfsignály iako zesi_

lovač s uzemněnou'mřížkou, kdežto pro mezifrekvenci pracuie

iato zesilovač s uzemněnou katodou. Mezifrekvenční signál se

áástává z druhého okruhu {iltru na ie|í řídicí mřížku přes pře_

pínač Pl (doteky 3, 4) a člen L5, R4. Po zesílení se dostává z anody
iriody přes tlrrmivku L9, která P1o mezifrekvenci. představuje
oo.ě.ně malý odpor, a přePínač Pl (doteky 9, 't0) na vstupní
bkruh druhélro ňf pásňového filtru' vytvořený cívkou L22
a oaralelními kapacitámi zapoiení. Přestože vazební kondenzá-
toi cí5 v anodovém obvodu'triodového systému zesilovače před-
stavuie pro meziírekvenci příliš velký odpor, |e zapo|en mezi
cívku' laáěného okruhu L8 a řídicí mřížku triodového systému
dvoiitý filtr z členů Lí0, c18, LíÍ, C19, aby na- ní nepronikl. ani
zbyieÉ mf slgnálu. Kromě toho je stupeň neutralizován členy L20'

cjt. nuy něnastalo Posunutí iáze, 1e neutralizační vinutí L20'

vinuto mezi závity druhého mf okruhu L20.

Druhý laděný okruh druhého indukcí vázaného mf pásmového
ňttru'tvoří civka L23 a kondenzátor C35. okruh, který přivádí
mi .ignat na řídicí mřížku elektrolty e?' pracuiící iako druhý
.tuoeř mf zesilovače, ie zařazen v sérii s druhým okruhem mezi_

i'"[""n." amplitudové modulovaných signálů a přes přepínač P1.

ídotekv 26. i7\ s členem Rí0, C34. Na tomto členu vzniká při

Jirncisi'.n sígnáÍech záporné předpětí, které se dostává na řídicí
mřížku a způsobuje, že elektronka Pracuie take lako omezovac'

k stabilizaci zesilovače ie zavedena kompenzace průnikové kapa'
citv elektronky E2 neutializací do stínicí mřížky' Můstkové zapo-
i.íi tvorí kaoatity mezi řídicí mřížkou a anodou - řídicí mřížkou
'" itini.i mříikou 1- anodou a katodou - stínicí mřížkou a katodou

"r"tl."nLy. 
Neutralizaění kapacity tvoří ]<_ondenzátory C3' C37'

'"ii'." 
přes oddělovací kondenzátor C38 ie zařazena pracovní

i'o"a"ni" zesilovače do uhlopříčky můstku. K zvýšení omezovací
funkce pro silné signály, je brzdicí mřížka elektronky P.r9p"ign3

' "u""j"' 
demodřlátórú, odkud dostává záporné napětí, iehož

""liui iá závislá na síle přiiímaných signálů' Se stoupaiícím'-zá-
oorným óř"dpětí. brzdicí'mřížky še zvěttuje proud stínicí mřížky
Ii.ťi ,iuyt"k napětí na odporu R13, zapoieném v obvodu' Sní-

;"nň n"ptti stínicí mřížky še pak vhodně zkracuje pracovní cha_

rakteristika elektronkY.
K potlačení šumu (hlavně mezi vysílači) slouží.dioda elektronay

'"íó"ňa'."uěžnď 
k zatěžovacíňu odporu.-demodulátoru' Při

s|ábých signálech (při malém záporném napětí na iejí anodě) je

itaié i"stc_a ioaa 
'oá 

i"á _ 1"1í "n 
iiřn í od por sn ižuie pracovní odpor

a tak omezuje funkci demodulátoru.

Demodulace

V anodovém obvodu elektronky E2 ie zařazen primární obvod
ooměrového detektoru, který mimo demodulaci omezuie i ampli-

ludu kmitoětově modulovaných signálů a tak doplňuje vhodně

řin"".i předchozího stupně. Z primárního okruhu, tvořeného
cívkou L26 a kaPacitou zapojení naladěného.na meziírekvenci' se

inJulii pr"nasí napětí |ednak na sym€tricky rozdělený.-okruh
i it"no Lzz, L27',c41,'jednak vazební cívkou L28 na střed sy-

metrického vinutí. Na sýmetrický obvod je zapojen přes proti_

směrně zapoiené diody elektronký E3 zatěžorlací odpor R19 pře'
Llenuty elektrolytickým kondeňzátorem C46 a kondenzáto'
rem C47.

okruhv L26 s kapacitou spoiů a L27, Lz7', C41 tvoří mÍ pásmovou
propu'l, u niz obě poloviný sekundárního napětí isou navzáiem
torunut" o'l80'a proti napétí cívky L28' která ie ve fázi (po kom-
l.ni".i i'ap"."' ŘíD s primárním napětím o 90". Není'li signál
l'"a"ro"e", usměrňuii obě protisměrně zapoiené diďy součtová
střídavá napětí (napétí cívky L28 { polovičku.-napětí cívky 

-se-
kundáru), která'|sóu steině velká, ale protisměrná' Usměrněná
naoětí sá na odpóru R19'sčítaií, takže mezi středem pracovního

"á'o".u " 
středem sekundárníhb vinutí není rozdílu napětí, čehož

se využívá při sladování poměrového detektoru'

Modulací se mění kmitočet přiváděných signálů a tím i Íáze na-

lňř"neho napětí na cívkách L27, L27', poněvadž i!ž okruh není

" ."ronan"i, zatímco na cívce L28 se fázé nemění' Součtová stří_

davá napětí(napětí cívek L27 aL28) na diodách.ele|<tronky E3 isou
oroto rbzná'a ňá'ledkem toho se mění okamžitá hodnota stejno_

!.ci"eň. nůěti ."zi středem odporu Rí9 a středem vinutí
(a tedv i na Řondenzátoru C60, který ie zapojen Prakticky sou-

Bcznc't ;"ane z diod) úměrně k hloubie modulace (kmitoětovému

'J"ir'").'Rytmus 
změn napětí odpovídá pak modulačnímu kmi-

točtu.
Součtové napětí na odporu Rí9, a tedy i na souběžně zapo|eném

et"tt.olyticůem kondenzátoru C46, se oProti tomu nemění po-

nl""ái íriň'."k na |edné z diod odpovídá poklesu napětí na druhé
Ji"Jc. Řo""ez prujké změny stříáavého'napětí vyvolané napří-

klad ooruchami nema|í podsiatný vliv na změnu napětí na-pra'
.Ň"ri" udporu R19, pbněvadž-poměrně velká kapacita kon-

il



denzátoru C46 znamená pro ně zkrat. Hlavní omezovací účinek
detektoru vzniká změnou vnitřního odporu v závislosti na veli_
kosti přiváděného napětí. Při okamžitém zvětšení amplitudy ru-
šivým signálem klesá odpor příslušné diody' čímž se tlumí sekun-
dární okruh a snižuje indukované napětí, a naopak.

Demodulovaný signál (z kondenátoru C60) se dostává přes pře-
pínač Pl (dotyky 22,23), filtrační člen R18' C44, oddělovací kon-
denzátor C45' přepínač P4 (dotyky í' 2) hloubkovou tónovou
clonu tvořenou členy R21' C48 na regulátor hlasitosti R22.

GRAMoRADlo PŘEPNUTÉ Na lŘílr}í
AMPLlTuDoYĚ MoDU LovANÝcÉ slcNÁLŮ

Ystup a oscilátor

Signály přiváděné na anténní zdířku se dostávají na sériový mezi-
Írekvenční odlaďovač, tvořený cívkami L1, L1' a vzájemnou kapa-
citou obou cívek, a dále na přepínač P3. J:-li 3ramoradio přepnuto
na rozsah středních vln (doteky 11' 12 přepínače P3 spoieny)' do-
plňuje anténní obvod'vazební cívka L3 a přepínač P3 (doteky í5'
16); je_li přepnut na dlouhé vlny (doteky 12' 13 přepínače P3 spo-
jeny)' ie v anténním obvodu paralelní meziírekvenční odlaďovač
tvořený členy L3í 

' 
C4, kondenzátor €2 a vazební kondenzátor Cí '

Vazba anténního obvodu s prvým laděným obvodem !e tedy při
středních vlnách indukční (cívkou L3) a při dlouhých vlnách prou-
dová kapacitní kondenzátorem Cl. odpor R2 uzavírá galvanicky
při dlouhých vlnách anténní obvod. Cívky L3, L4, L4' isou umís-
těny na feritové tyči a tvoří tak feritovou anténu s ostře vyiádře-
ným směrovým účinkem.

První, změnou kapacity laděný okruh tvoří s ladicím kondenzá_
torem C7 a dolaďovacím kondenzátorem C6 pro střední vlny
cívky L4' L4'a sériový oddělovací kondenzátor Cl' pro dlouhé
vlny cívka L3, dolaďovací kondenzátor C49 a vazební kondenzá-
tor C1. okruh ie vázán s řídicí mřížkou Prvého triodového
systému elektronky Eí z odbočky mezi cívkami L4, L4'zaúéelem
účinněišího Potlačení zrcadlových kmitočtů, přes přepínač Pí
(doteky 2' 3) a tlumicí člen R4' L5' který se neuplatňule' Tato
triodová část pracuje nyní iako aditivní směšovač, u něhož je
signál z oscilátoru zaváděn do katodového obvodu, uzavřeného
odporem R6 přes dotyky 6' 7 přepínaěe P1, z vazební cívky osci-
látoru L16' přes kondenzátor C13. obvod pro vf uzavírá kon-
denzátor C27.

Druhá triodová čiíst elektronky Eí pracuje iako oscilátor laděný
v souběhu se vstupním okruhem změnou kaPacity kondenzá-
toru C8.

Nastředních vlnách okruh doplňují cívky L17, L17'' dolaďovací ka-
pacita tvořená kondenzátory c26, cLz a souběhový konden-
zátor C25; na dlouhých vlnách se souběhový kondenzátor C25
a doladovací kondenzátor C22 spojí nakrátko (přepínač P3
dotyky 2, 3 a 6,7). Laděný okruh oscilátoru |e vázán s anodou
triody indukcí cívkou Lí8 přes tlumicí člen R8' C29 a cívkou L2í'
s mřížkou triody z odbočky cívek L17' Lí7'' přes členy C28' C2í'
L11, L12 pomocí odporu R7.

Mezifrekvenční zesilovač a demodulátor

MeziÍrekvenční signál z anody prvého triodového systému elek-
tronky Eí se dostává přes tlumivku L9 (|e|íž indukčnost |e pro
tento kmitočet zanedbatelná) a přepínač Pí (dotyky í0' í1) z dů-
vodu vhodného přizpůsobení na odbočl<u cívek L24' L24'' které
s kondenátorem C32 tvoří primární laděný okruh prvého mf pás_
mového filtru. lndukcí vázaný sekundární okruh L25' C36 pásmo_
vého filtru přenáší signál přes okruh L23' c35 meziírekvenčního
transformátoru kmitočtově modulovaných signálů' který se nyní
neuplatňuie, na řídicí mřížku pentodové části elektronky E2,
která pracu|e jako řízený mf zesilovač.

Zesílený mf signál se dostává přes cívku L26 na primární okruh
druhého mf pásmového Íiltru L29, C39' z kterého se indukcí
přenáší na sekundární okruh L30, C40 spojený s demodulační
diodou' která přiváděné signály usměrňuje.

Demodulovaný signál (z pracovníhoodporu Rí5) zbavený vísložek
filtrem z členů C43' R18' c,{4' zapoieným za přepínačem Pí (do-
tyky 21,22)' se dostává přes oddělovací kondenzátor C45' pře-
pínač P4 (dotyky 't' 2)' hloubkovou tónovou clonu R21' C48 na
regulátor hlasitosti R22.

Samočinné vyrovnávání cltlivosti

Steinosměrné napětí, úměrné velikosti přiiímaných gignálů, se
získáví z obvodu demodulátoru a zayádí přes Íiltr tvořený od-
porem R16 a kondenzátorem C42' přepínač Pí (dotyky 25' 26)
a cívky mf obvodů na řídicí mřížku elektronky mf zesilovače E2
a dále přes Íiltr R3' C1 a doteky přepínače P3 (25' 26)' do mřížko_
vého obvodu prvého triodového systému elektronky Eí.

NÍZKoFREKvENčNí čÁsr a NAPÁJEč

Nf zesilovač

Napětí z běžce regulátoru hlasitosti R22 se dostává přes oddělo_
vací kondenzátor C50 na řídicí mříŽku triodové části elektronky
E4, která pracuie iako první stupeň nf zesilovače. Z pracovního
odporu R25 zapojeného v je|ím anodovém obvodu se přivádí
signál přes vazební kondenzátor C54 a ochranný odpor R30 na
řídicí rnřížku pentodové části elektronky E4 k výkonovému zesíle-
ní. Z anodového obvodu pentody se dostává zesílený signál přes
přizpůsobovací transformátor L37' L38' L35' L36 na reproduktor.

Úprava reprodukce

a) K odstranění nežádoucích vysokých kmitoětů vznikajících
interÍerencí, je primární vinutí výstupního transformátoru pře_
klenuto kondenzátorem C55.

b) K snížení harmonického zkreslení a k úpravě kmitočtové
charakteristiky využívá zesilovač dvou ní záporných zpětných
vazeb. Proudová zpětná vazba, zavedená do katodového obvodu
pentodové ěásti elektronky E4, využívá napětí vinutí výstupního
transformátoru L35. Napěťová kmitočtově závislá zpětná vazba
ie zavedena z děliče (z členů c58' R33' C59) zapojeného souběžně
ke kmitací cívce reproduktoru přes odpor R28 do mřížkového
obvodu triodové části koncové elektronky na vazební odpor R23.
Tento obvod rovněž ovlivňuie reiulátor hlasitosti takže působí
iako fyziologický (čím blíže je běžec regulátoru ke spodnímu
konci dráhy, tím více jsou zdůrazňovány jak vysoké tak i hlubové
tóny).

c) K změně průběhu kmitočtové charakteristiky využívá při-
iímaĚ dvou korekěních prvků. K úpravě charakteristiky v oblasti
vyšších l<mitočtů je zařazen do mřížkového obvodu pentodové
části koncové elektronky místo mřížkového odporu potencio-
metr R3Í, na iehož běžec ie zapoiený proti kostře kondenzá-
tor C53. Je-li běžec Potenciometru na straně mřížky' |e pro vyšší
kmitoěty tónového spektra cesta přes kondenzátor ke katodě
cestou menšího odporu a tyto isou pak v reprodukci zeslabeny'
K úpravě charakteristiky v oblasti nízkých kmitočtů ie před regu_
látor hlasitosti zařazen korekční člen, tvořený potenciometrem
R21 a kondenzátorem C48. Je-li běžec regulátoru na straně pře.
pínače P4, představuje člen pro nízké kmitočty cestu velkého
odporu a tyto isou v reprodukci zeslabovány.

d) Kmitočtová charakteristika signálu z gramoíonové přenosky
se upravuie |ednak sériovým kondenzátorem C65' iednak zápor-
nou zpětnou viízbou zavedenou na YstuP ní zesilovače ze sekun-
dárního vinutí výstupního transíormátoru přes odpor R35.
Miniaturním Potenciometrem R36 se nařizuje vhodný stupeň
vazby, při kterém ještě nenastává mikroÍonie.

optický ukazovatel vyIadění

Elektronkový ukazovatel vyladění dostává záporné řídicí napětí
z obvodu demodulátoru; při příjmu kmitoětově modulovaných
signálů přes odpor Rí2, při pří|mu amplitudově modulovaných
signálů přes odpor R16. Rídicím napětím se nabije kondenzá_
tor C42, na který je zapolený obvod řídicí mřížky ukazovatele.
Velikost náboje určuje pak velikost proudu v anodovém obvodu
u kazovatele, který vyvol ává ú měrný ú bytek napětí na od poru Rí í .
Vzniklý rozdíl napětí mezi vychylovací destičkou spojenou s ano-
dou a přímo zapoieným stínítkem indikátoru, vyvolává úměrný
stínicí účinek. Je_li náboj kondenzátoru největší (neimenší rozdíl
napětí mezi stínítkem a vychylovací destičkou)' je stínicí účinek
ne|menší a na stínítku vznikají největší zeleně zářící plochy.

Připoiení gramoíonové přenosky, magnetofonu a dalšího
reproduktoru.

Gramofonová přenoska a přípojka pro magnetoíon (zdířky 2' 3)

se zapíná přepínačem P4 (dotyky 2, 3) paralelně k obvodu tó-
nové'clony a regulátoru hlasitosti. Současně se týmž přepínačem
(dotyky 12,'13,-a 5, 6) spoií nakrátko výstup z demodulátoru



a Dřeruší se přívod anodového naPětí Pro ukazovatel vyladění'
Žátru" l zásuvky, tzv.,,diodový výstup'', dodává nf napětí z děli-
če z odporů Ržo, R34 zapoienéllo souběžně k výstupu demo-

dulátoru.
Vývodv oro vněiší reproduktor (impedance 4 o) isou připo|eny

sJuue/nů k sekuídárnímu vinutí výsiupního transformátoru (L35'

136).

Síťová část s usměrňovačem

V gramoradiu 10't9A dodává Potřebná provozní'napětí transíor-
máior L33, L34, L32, napáiený ze sítě přes tlačítkový spínač P5

íáotvkv 4,'6 a14, 'tó) vÍ tlu'mivky L39, L40, které zabraňu|í vyza-

řová'ni'do'sitc, a přeó tepelnou poiistku PO1. Motor gramofonu ie
napáien ze sítě přes spinač P6,'ovládaný radiálním posuvem pře-
noikv. a přes volič napětí gramofonu.
ó."ň"."ii" 1121A i; vyňv"no odlišným provedením síťového

transformátoru L42,'L4g;, L43b, L43c, v jehož primárním obvodu

ie zaPoien volič síťového napětí P7 (viz obr' 
' 
a 7)_'' Motor gramo-

io* ;"'t'""lu přepnut na í2b V a zapojen souběžně k vinutí L43b'

143c.
Ánodové napětí se získává v obou gramoradiích usměrněním stří-

o3 sLAĎovÁNÍ

Kdy ie nutno gřamoradio slaďovat

a) Po výměně cívek nebo kondenzátorů v mezifrekvenční nebo

vysokoírekvenění části gramoradia.

b) Nedostačuie'li citlivost nebo selektivnost gramoradia nebo

nesáuhlasí-li lajicí stupnice na některém vlnovém rozsahu po

mechanickém seřízení náhonu.

Pomůcky k slaďování

a) Zkušební vysílač; pro rozsah vkv i" ulqd-lÍ n_rj9119i !esl{
BMi70, pro střeání a dlouhé vlny přístroje TESLA BM205' BM2't8
a BM223. V podstatě ide o přístroj, který kmitoětovým rozsahem
obsáhne vlnové rozsahy slaďovaného přiiímače a může dodávat
modulovaný a nemodulovaný signál.

b) Umělá univerzální anténa Pro rozsah 0,'l5 až 30 MHz.

c) Symetrizaění člen podle obr. 2.

d) Měřič výstupního výkonu (vstupní impedance-4 p) nr1n1a1q
vnoaný střídavý'voltmetr a iako náhradni zítéž bezindukční
odpor'4 o/5 w (BMí01 ' BM210' BM3í0).

e) Elektronkový nebo iiný steinosměrný voltmetr s vnitřním
odporem neiménÉ íoooo o/V s rozsahy í,5 a 10 V. Např. TESLA
8M289, BM388.

f) Elektronkový nebo iiný steinosměrný voltmetr s nulou
upiostřed (rozsalr 3 V) lze též použít voltmetru uvedeného pod e)

oPatřeného přepínačem polarity.
g) Slaďovací šroubovák a klíč z izolační hmoty \ ovládání žele-

zŇých iader cívek a nastavování dolaďovacích kondenzátorů'

h) Bezindukční kondenzátory 33 000 pF' 3 pF' 2 700 pF.

i) Dva shodné odpory í00 ko * í %o,0,25 w.
|) Zaiišťovací hmoty (tvrdou k za|išťování dolaďovacích kon-

deízátoiů a měkkou k za|išťování iader cívek) případně zaiišťovací
barvu k zakapávání šroutových dolaďovacích kondenzátorů'

Příprava k slaďování

Před sladováním musí být gramoradio mechanicky seřízeno a osa'
.zeno elektronkami, s kterýňi budev provozu. Pinzetou odstraníme
za|išťovací hmotu z dolaďóvacích iader cívek i z dolaďovacích kon'
denzátorů. Rozmístění iednotlivých slaďovacích prvků |e za_

kresleno v obr' 3 a 4. K šlaďování ie vždy třeba vyimout šasi při_

iímače ze skříně. Gramoradio se má slaďovat až po tepelném ustá'
ienÍ obvgdů, tj. asi půl hodiny po zaPnutí.

davého napětí z vinutí L34 (L44) síťového transíormátoru seleno_

vým usměrňovaěem U1 v čraetzově zapoiení. Vinutí L32 (L42)

d'odává napětí pro žhavení elektronek i pro osvětlovací žárovku
stuonice z1' 

^by 
bylo zabráněno přenosu vf napětí žhavícím

obvodem, |e žhavicí'přívod elektronky E1 překlenut kondenzá'
torem Cl4. Usměrnéné anodové napětí |e vyhlazováno filtrem
tvořeným elektrolytickými kondenzátory c56' c57' odporem R32

a částí primárninovinutí L38. Z prvého členu filtru se napájí anoda
o"ntojo"é části koncové elektionky, ostatní obvody isou napá-

ienv z druhého elektrotytu Íiltru, popřípadě přes další filtry
i iientr Rí4, C38; R13, C37; R9, c33 a příslušné pracovní im-
pedance.
bři vypnutí přijímače přeruší se přívod ano'llvého proudu-pro
elektlonkv Ét. ez, es (přepínač P5 dotyky 1,2), aby se zabránilo
J"ini'eni'n'oaulace střědovlnných vysílačů při vybavení tlačítka Pí
nebo P3' Potřebné mříŽkové předpětí pro pentodovou část elek-

.-nt" r+ vzniká spádem kjtodového proudu na odporu R29'
ořeklánutém elektrolytickým kondenzátorem C52, pro triodovou
ELi uÚvtr."' mřížkoveho proudu na odporu R24' Elektronky E't 

'
Ěíáosía""ii mřížkové přeópětí, ie-li přiiímač přepnut na střední
n"ňarouÍ'e vlny' z obvod'u samočinného řízení citlivosti; ie'li

'ř.""ut na velmí Lrátké vlny vzniká předpětí pro elektronku E2

!'aá"' mřížkového proudu na členu Rí0, C34; pro elektronku Eí
ú'bytkem katodového proudu na členu R5' C12'

GRAMORADIA
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Staďování poměrového detektoru

a) Stisknutím tlačítka označeného na ladicí stupnici ,,VKV"
ořepněte přiiímač na rozsah velmi krátkých vln a uzemněte iej.' ui souu'ciňl k elektrolytickému kondénzátoru C46 (mezi mě-
řicí-bod MBí a kostru přiiímače) připoite steinosměrný elektron-
kový voltmetr (vnitřní odpor má být alespoň 10 ko/V) s rozsahem
í0 V tak, aby byl ieho kladný pól spojen s kostrou přijímače.

c) Ze zkušebního vysílače přiveďte na řídicí mřížku elektron'
ky'E2 přes bezindukční kondenzátor 2700 pF nemodulovaný
sígnál tb,7 MHz. Výstupní napětí zkušebního vysílače udržuite
bĚhem slaďování tak velké, aby výchylka voltmetru nepřestoupila
hodnotu 5 V.

d) Slaďovacím šroubovákem nařiďte železovým jádrem cívky
L2ó (přístupným otYorem pod šasi) největší výchylku elektron'
kového voltmetru.

vsTt)P
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. obr. 2. symetrizační člen

e) Elektronkový voltmetr odpojte a dvěma shodnými odpory
íoo'kQ v sérii zapoienými paralelně k odporu R'l9 vytvořte jeho
umělý střed a bod MB2 (odpor Rí7) na straně kondenzátoru C60
zapo|te ste!nosměrný elektronkový voltmetr s nulou uProstřed
s rozsahem asi 3 V.

f) Zkušební vysílač vypněte a vykompenzujte náběhový proud
diod tak, aby voltmetr ukazoval přesně nulu.

g) Zapněte zkušební vysílač, a slaďovacím šroubovákem na'
řiďie jáárem cívky L27 (přístupným shora) nulovou výchylku
elektronkového voltmetru.

h) Postup uvedený pod b) až g) opakujte neiméně ještě jednou

a pák zalisiěte !ádrá cívek Protl rozladění kapkou měkké zaiiš-
ťovací hmoty.

i) Kontroiuite citlivost poměrového detektoru pro napěti 5 V
na'bodě MB1. vf napětí ia řídicí mřížce e|ektronky E2 má být
přitom asi 40 mV.

Staďování mezifrekvenčního zesilovače

a) Při|ímaě nařiďte a elektronkový voltmetr přip-ojte iak uve'
aeío v preacnázeiícl kapitole, odst'' b)' voltmetr všik přepněte
na rozsah 3 V.

VYSTUP
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b) Ze zkušebního vysílače přiveďte přes malou' _kapa-ci1u
(asi'3 pF) na dotek 4 přepínače P1 nemodulovaný signál l 0'7 M Hz
takové velikosti, aby ukazoval přibližně 2 V*).

c) Slaďovacím šroubovákem nařiďte jádrem cívky L23 (pří-
stupným otvorem pod šasi) a pak i iádrem cívky LI2 (přístupným
otvbróm krytu) neivětší výchylku elektronkového voltmetru.
V případě, že by se přiiímač přitom rozkmital, nařiďte neutrali-
zaÉní'kondenzátor C3l tak, až kmity zaniknou. Pak nastavte
znovu jádra cívek L23 a L22 na neivětší výchylku elektronkového
voltmetru, iak výše uvedeno.

d) odpoite zkušební vysílač z doteku 4 přepínače Pí a zapojte
ho óřes maÍou kapacitu (asi 3 pF) na uzel C2í, R7' L'l1x). Nemodu'
lováný signál 1o'7 MHz volte ien tak veliký, aby výchylka elek'
tronkovéňo voltmetru nepřestoupila hodnotu 2 V.

asi 10;r.V (je třeba též uvážit útlum symetrizačního členu' který
činí 'l'85' takže na zkušebním vysílači je třeba nařídít napětí
signálu 1'85 x vyšší).

obr. 3. Slaďovací prvky shora

e) Slaďováním šroubovákem nařiďte jádrem cívky L2l (pří-
stupným otvorem pod šasi) a pak i jádrem cívky L20 (p'ístupným
otvorém krytu) největší výchylku elektronkového voltmetru.
V případě, že by se přitom přijímač rozkmital, opravte poIohu
kondenzátoru c3l tak, až kmity zaniknou.

f) Mírným natáčením iader cívek L23,L22,L21,Lzo a posléze
i doladěním kondenzátoru C3í opravte vyladění na neivětší vý'
chylku etektronkového voltmetru a pak zajistěte |ádra cívek
a óolaďovacího kondenzátoru Proti rozladění kapkou zajišťovací
hmoty.

g) kontrolujte citlivost mf zesilovaěe pro napětí í'5 V na
boaě M91 . ví napětí na výstupu zkušebního vysílače má být přitom
asi 2 mV.

Staďování vstupních a osci!átorových obvodů

a) Nastavte laděním stupnicový ukazovatel na pravý doraz
a kontroluite, zda se kryje s oběma kruhovými značkami ladicí
stupnice.

b) Souběžně k elektrolytickému kondenzátoru C46 (meai
měřicí bod MB1 a kostru přiiímače) připolte steinosměrný elek_
tronkový voltmetr s rozsahem 3 V a zapněte přiiímač stisknutím
tlačítka pod označením ,,VKV" na rozsah velmi krátkých vln.

c) Zkušební vysílač s rozsahem velmi krátkých vln připoite přes
symetrizační člen (podle obrázku 2) nazdířky přiiÍmače pro dipó-
lovou anténu.

d) Nařiďte zkušební vysílač na nemodulovaný signál 70 MHz
a jeho výstupní napětÍ udržuite během slaďování jen tak veliké'
aby výchylka výstupního voltmetru nepřekročila 3 Y.

|) Ladicím knoflíkem slaďovaného přijímaěe nařiďte stupiricový
ukazovatel na nápis 70 MHz (uprostřed stupnice) a otáčením iádra
cívky oscilátorového obvodu Lí 3 a pak i dolaďovacím kondenzá-
torem vstupního okruhu Cló nastavte neivětší výchylku elek-
tronkového voltmetru.

(oba prvky jsou přístupné v Prostoru pod šasi přiiímače.)
f) Zkušební vysítaĚ přelaďte na óó,78 MHz a na tento si8nál

naládte (ladicím knoflíkem) i přijímač (ukazovatel by se měl krýt
se značkou na stupnici).

g) Ladicím šroubovákem nařiďte iádro cívky vstupního okruhu
L8(přístupné v Prostoru pod šasi) za současného kývavého natá'
čeni-ladicím knoitíkem v okolí sladovacího bodu na největší vý_
chylku elektronkového voltmetru.'h1 

Postup uvedený pod d) až g) opakujte pečlivě nejméně ještě
edňou tak, aby bylo dosaženo neivětších výchylek v obou slaďo_

vacích bodech.
i) Po sladění zajistěte Proti rozladění iádra cívek měkkou a do-

lad'ovací kondenátory tvrdou zaiišťovací hmotou. Pak měřicí
a pomocné přístroje odpojte.'Nyní 

iiž nesmí být měněna poloha spojů nebo jednotlivých částí
obvodů, iinak se poruší správné naladění a tím se změní podstatně
citlivost přijímače.'

i) Kontroluite vÍ citlivost na slaďovacích bodech a na kmitoětu
eg,b mHz pro poměr signálu k šumu 26 dB a výstupní výko'n
50 mW. niitmétický průměr ze tří naměřených citlivostí má být

Obr. 4. Slaďovací prvky zespodu

čÁsr pno PŘÍJEM
ÁůiLlrÚoóvE MoDULovANÝcH slcNÁLŮ

Slaďování mf zesilovače

a) Měřič výstupního výkonu zapojte na přívody k reproduk_
toru**), regulátor hlasitosti nařiďte na neivětší hlasitost, výškovou
a hloubkovóu tónovou clonu na neivětší výšky a hloubky (knoflíky
zcela doprava), přiiímaě uzemněte.

b) Stiiknutím tlačítka označeného na stupnici ,,SV", zaPně-te
přiiimač na rozsah středních vln a otoěný kondenzátor nařiďte
ladicím knoflíkem na neimeňší kapacitu.

c) Signál 468kHz (mod.400 Hz;30%o) přiveďte ze zkušebního
vysílaěe-na řídicí mřížku elektronky E2 přes oddělovací konden-
zátor 33 000 pF.

d) otáěením jádra cívky L30 (přístupného hor-ním otvorem
cívky) izolačním šroubovákem a pak i iádra cívky L29_(přístu.p'
ného'otvorem pod šasi) nařiďte neivětší výchylku výstupního
měřiče. Přitom udržu|te velikostí výstupního napětí zkušebního
vysílače výstupní výkon přijímače pod hodno-tou 50 mW.-e) 

odpb|te'zkušební Ýysílač od řídicí mřížky elektronky_ E2
a aniž změníte nastavení, připoite iei opět přes kondenzátor
33 000 pF na bod mezi cívkami L4, L4'vstupního laděnéhoobvodu.

f) oiáčením iádra cívky L25 (přístupného otvorem pod šasi)
a pak i |ádra cívky L24 (přístupného horním otvorem cívky)
nařiďte největší výchylku výstupního měřiče. Přitom udržuite
opět velikóstí výstupního napětí zkušebního vysílače výstupní
výkon přijímače pod hodnotou 50 mW.

- 
g) opaŘ'ujte postuP uvedený pod d) aží) neiméně ještě |ednou

s tim rozdílem, že zkušební vysílač zůstává stále zaPoiený na bodu
mezi cívkami L4 aL4'. Dosáhnete-li oPtimálního naladění mÍ zesi-
lovaĚe, zajistěte jádra cívek sladěných obvodů Proti rozladění
měkkou za|išťovací hmotou.

h) Kontiolu|te mf citlivost tak, že zavedete mí signál_ přes
koídenzátor 33 000 pF postupně na řídicí mřížku elektronky E2
a mezi cívky L4, L4'.. Při výstupním výkonu 50 mW se má do_

láhnout přibližně těchto citlivostí: 600 pV; 30 p.V.

Slaďování vysokofrekvenčních obvodů

Všeobecné připomínky

a) oscilátor kmitá na všech rozsazích kmitočtem vyšším o mezi-
frekvenci, než má přijímaný signál'

b) Před slaďováním seřiďte stupnicový ukazovatel tak aby se
tryi, 1e_Ii nastaven ladicí kondenzátor na. největší.kapacitu (ti.
trýiiii se desky ieho rotoru a statoru), s oběma kruhovými znač-
kami v pravé črísti ladicí stuPnice.

c) Polohy ladicího kondenzátoru v místě, kde se sladují vstupní
i oscilátorové okruhy, isou vyznačeny na ladicí stuPnici středních
vtn kruhovými značkami. Na dlouhých vlnách, kde isou slaďovací
polohy vyjádřeny ien příslušnými kmitoěty' se nastavuie stupnl-
cový ukazovatel podle cejchování stuPnice.

d) Během slaďování nutno udržovat velikostí vstupního signálu
výsiupní výkon přijímače pod hodnotou 50 mW.

*) Připojení zkušebního vysílače uskutečníme neilépe nasunutím
iioloviného vodiče, připojeného na zkušební vysílač' do trubič'
kového kondenzátoru C30 a pozděii C21.
**) Používáte-|i k indikaci výstupního napětístřídavéhovoltmetru'
zapojte iej na zdířky pro připojení dalšího'reproduktoru. Ne'
chieie-li-Ěýt však při vyvážení rušeni zvukem reproduktoru,
zapojte místo něho ňáhraání zátéž_ bezindukční odpor 4 o.

ttl'l
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Postup při sladování

a) Měřič výstupního výkonu připojte a přijímač nastavte, jak
uvedeno při slaďování mf zesilovače.

b) Přiiímač přepněte na dlouhé vlny stisknutím tlačítka ozna-
čeného ,,DV" a nalaďte iej ladicím knoflíkem na kmitočet 280 kHz
(stupnicový ukazovatel v 1/, vzdálenosti mezi 275 a 290 blíže k 275).

c) Zkušební vysílač připo|te přes normální umělou anténu na
anténní zdířky a iaveďte ab iri|ímaee signál 280 kHz (mod' 30%,
400 Hz).

d) Železovým iádrem cívky Lí7 oscilátorového okruhu (pří-
stupným pod šasi) a pak i dolaďovacím kondenátorem C49 vstup-
ního okruhu (na šasi při!ímače) nařidte izolačním šroubovákem

' ne|větší výchylku výstupního měřiče.
e) Přiiímač přePněte na střední vlny stisknutím tlačítka pod

označením ,,SV" a nalaďte |e! knoflíkem tak, aby stupnicový uka'
zovatel kryl střed slaďovací značky í500 kHz na levé straně stup-
nice.

f) Zkušební vysílač přeladte na signál t500 kHz a dolaďova_
cím klíčem z izolační hmoty nařiďte neiprve kondenzátor C22
oscilátoru a 'pak i Có vstupního obvodu největší výchylku měřiče
výstu pu.

g) Ladicím knoflíkem při|ímače nařidte stupnicový ukazovatel
tak, aby se kryl se značkou 550 kHz v pravé črísti ladicí stuPnice,
a pak nařiďte i zkušební vysílač na signál 550 kHz.

h) lzolačním nástro|em přihněte nebo odehněte opatrně dola-
dovací segment ladicího kondenátoru oscilátoru C8 tak' aby
měřič výstupu ukazoval neivětší výchylku*). Pak nařiďte i ne|větší
výchylku měřiče výstupu posouváním cívky vstupního obvodu L{
po íeritové tyči.

i) Nastavte zkušební vysílač na signál ló0 kHz' přepněte při-
.jímač na rozsah dlouhých vln stisknutím tlačítka pod značkou ,,DV"
a nalaďte jej ladicím knoflíkem na zavedený signál 160 kHz tak'
aby měřič výstupu ukazoval největší výchylku.

j) Posouváním cívky L3 po íeritové tyči izolačním nástrojem
n.rstavte také vstupní obvod na největší výchylku měřiče výstuPu.

k) Ladění obvodů opakuite iak uvedeno pod body b) až j) tak
dlouho, až dosáhnete neivětších výchylek ve všech slaďovacích
bodech. Pak nastavená jádra i dolaďovací kondenzátory zajistěte
Proti samovolnému rozladění zajišťovací hmotou.

l) Kontroluite vf citliYosti na kmitočtech 600 kHz' í MHz

a í,4 MHz a rovněž na í75 kHza275 kHz pro poměr signálu k šumu
í0 dB a pro výstupní výkon 50 mw. Jmenovitá citlivost, která se
rovná průměru ze tří nebo ze dvou naměřených hodnot, nemá být
na obou rozsazích horší než 30 g,V.

m) Kontroluite selektivnost na kmitočtu 1 MHz změřením
citlivostí při!ímače při rozladění zkušebního vysílaěe o plus 9 kHz
a minus 9 kHz od uvedeného kmitoětu' Jmenovitá selektivnost je
dána poměrem hodnoty aritmetického průměru z citlivostí při
rozladění k hodnotě citlivosti na í MHz, vy|ádřeným v dB, a má
být přibližně 32 dB.

Sladování mf odlaďovačů

a) Měřič výstupního výkonu připo.ite a přijímač nastavte jak
uvedeno při slaďování mf zesilovače.

b) Přijímač přepněte na střední vlny stisknutím tlačítka pod
označením ,,SV" a naladte jei ladicím knoflíkem přibližně na
550 kHz.

c) Zkušební vysílaě připoite přes standardní umělou anténu na
anténní zdířku přijímače a nastavte jej na silný signál 4ó8 kHz
mod. 400 Hz na30 o/o.

d) otáčením jader u cívky Lí izolačním šroubovákem n.rstavte
nejmenší výchylku na výstupním měřiči.

e) Přiiímač přepněte na dlouhé vlny stisknutím tlačítka pod
značkou ,,DV" a nalaďte iei ladicím knoflíkem přibližně na
290 kHz.

f) otáčením jádra cívky L3í izolačním šroubovákem nirstavte
nejmenší výchylku výstupního měřiče.

g) Postup uvedený pod b) až f) opakuite tak dlouho, až dosáhnee
nejmenších výchylek výstupního měřiče' pak zajistěte jádra cívek
Proti samovolnému rozladění kapkou měkké zajišťovací hmoty
a pomocné přístroie odpolte.

*) Provádí se ien po výměně ladicího kondenzátoru a není-li
úchylka stuPnicového ukazovatele po naladění na zavedený signál
(přesně 550 kHz) větší než 2 mm od sladovacího bodu, opatrným
přihnutím (ukazovatel vpravo od značky) nebo odehnutím (uka-
zovatel vlevo od značky) nejvýše posledních dvou segmentů
kondenzátoru. Při větších úchylkách kontroluite kapacitu soubě-
hového kondenzátoru C25.

o4 oPRAYA A vÝMĚNa soUčÁsrí

všrogecnĚ

Některé opravy lze provést bez demontáže přístroje po odnětí
zadní stěny a spodního krytu ze skříně. Vyjímeite proto šasi
přístroie ze skříně jen u těch oprav, kde !e to výslovně uvedeno.
V přístroii ie použito plošných spojů (kuprextitová deska s při_
lepenou měděnou fólií)' proto PostuPuite při opravách _ a ze-
iména při páiení _ velmi opatrně. Určité místo na íólii smí být
vystaveno nejvyšší teplotě 250'C, a to neidéle 5 vteřin. Pro
páiení je vhodná běžná pistolová páječka' lehkotavitelná páika
a pokud ie třeba' pájecí přípravek prostý kyseliny (neilépe kala-
funa rozpuštěná v lihu). Při výměně mf transformátorů a objímek
elektronek nutno zahřívat postupně všechny pájecí body za sou-
časného vysouvání součástí z desky. Před nasunutím vývodů nové
součásti do otvorů fólie doporuču|eme udělat otvor do zbytků
cínu na fólii tak' aby vývod prošel otvorem volně, bez tlaku na
kraje fólie. Jestliže se přesto fólie odlepí' ie nutné ji znovu přilepit
lepidlem EPoxY 1200 nebo alespoň voskem.
Při výměně styroflexových nebo keramických kondenzátorů je
třeba jejich vývody tepelně odlehčit (stisknutím plochými kleš-
těmi apod.).

YY|íMÁNÍ PŘísTRo'E zE sKŘÍNĚ

a) Vyšroubuite tři (v gramoradiu íí2'tA čtyři šrouby M4 zadní
stěny a vyiměte ii po vysunutí z horního zářezu skříně.

b) Vyšroubuite čtyři vruty a odejměte spodní kryt po odpáiení
přívodu 

'od 
pájecího oěka u zásuvky Pro magnetofon a po pře-

střihnutí motouzu plomby.
c) odpájejte oba přívody od reproduktoru, po uvolnění tří

šroubů svorkovnice naspodu gramofonu odeiměte dva přívody
napáiecího napětí i uzemňovací vodiě a odPáieite také tři přívody

gramoíonové přenosky od miniaturního potenciometru R36.
Potom ie možno šasi přijímače opatrně vyjmout ze skříně.

d) Před opětnou montáží šasi do skříně si neiprve připravte
oba gumové pásky na dno skříně tak' aby se jejich otvory kryly
s otvory ve skříni. Potom na ně šasi uložte a přišroubujte |e
šrouby s gumovými a kovovými podložkami tak, aby nebylo na-
rušeno pružení.

VÝMĚNA LADlcí sTUPNlcE

a) Vyjměte přístroj ze skříně.
b) Uvolněte stavěcí šrouby přidržuiící knoflíky na všech čty_

řech hřídelích a sesuňte je i s plstěnými podložkami.

c) Sesuňte oba pérové držáky stupnice po stranách. Potom
stuPnici vykloňte horní částí dopředu a vysuňte ii šikmo vzhůru.

d) Při montáži novéstupnice neopomeňte vsunout pod knoflíky
příslušné plstěné podložky. Pak zkontroluite souhlas stupnicového
ukazovatele podle přís|ušného odstavce.

vÝMĚNA STÍNíTKA sTUPNIcE

a) Vyjměte přístroi ze skříně a seiměte ladicí stupnici.

b) ostrým nástrojem (nožem, šroubovákem) odehněte mírně
4 příchytky po stranách stínítka, pak lze stínítko zpod ukazovatele
vysunout.

c) Nové stÍnítko (kladívkový papír rozměrů 180x68 mm)
vložte mezi příchytky, které šroubovákem zvenčí nebo dlouhými
kleštěmi opět mírně přihněte.



vÝMĚNA A sEŘízENí sTUPNlcovÉHo
UKAZOVATELE

a) Stupnicový ukozovatel ie upevněn na náhonovém motouzu
poúze nasunutím do izolační trubičky a zaiištěn proti posouván-í
nitrolakem. Je-li nutné ukazovatel vyměnit nebo posunout, stačí
zaiišťovací lák odstranit (odškrábáním nebo rozpuštěním).'b) 

Je_li ukazovatel uvolněn, lze jej vyměnit (vysunutím z tru-
bičky-směrem doleva) anebo Posunout na motouzu (i s izolační
tru bičkou).

c) Stupnicový ukazovatel se musí krýt, je_li ladicí kondenzátor
nař'ízen na největší kapacitu, tj. kryií-li se právě desky jeho statoru
a rotoru s nulovými'značkami (kroužky) na pravé straně ladicí
stupnice.

d) Není-li možno takto nastavit stupnicový ukazo_vatel .posou_-
vánim na motouzu, nutno po uvolnění obou stavěcích šroubů
ozubeného převodu natáčet bubínek náhonu podle potřeby a pak
šrouby opět utáhnout.

e) Šeřízený ukazovatel má spodním ko1c91 _volně probíhat
."ii d"ě*" ilákny, polyamidu. (S _ obr. 5). V případě porušení
tohoto vlasce nasuneme'nový (dlouhý asi 45 cm) do zářezů pod

stínítkem, zavážeme, na konce nasuneme nýt, konce iedněmi
kleštičl<ami natáhneme a nýtek druhými stiskneme. Takto zaru'
číme, že vlákno bude napružené.

f) Po skončeném seřízení je bezpodmíneěně nutné zaiistit- na

rnoiouzu izolační trubiěku lakem, jinak by ukazovatel měnil
během ladění polohu.
Poznámka: Vyjma bod d) lze nastavování i výměnu provést bez
vynětí šasi ze skříně.

vÝmÉNn NÁHoNoYÉHo morouzu

a) Vyjměte přístroj ze skříně.
u; t-ájici kondenzáior nařidte na největší kaPacitu. Tehdy má

být'výstupek náhonového bubnu nahoře nebo mírně vpravo. Při
dalším popisu sleduite obr. 5.

c) Připiavte si hedvábný motouz (délky 790 mm a tloušťky
o,s-{,8'mm) oPatřený oéky a 5 mm na obou koncích. Před zho-
tovením očka návlékněte ná motouz izolaění trubičku r 2,5 mm,
'délky 20 mm. Jedno oěko zaklesněte na pravý horní výstupek
držá-ku stupnicě (při pohledu zpředu) a motouz veďte zprava

obr. 5. Provedení náhonového motouzu

na hřídel H, kde iej jedenkrát oviňte. Pokračujte na náhonový
buben N shora, oviňte jej dvakrát, přičemž jei zaklesněte na vý_
stupek bubnu střední otočkou,veďte motouz na kladku X zdola
a zpět ke kladce Y. Prvé očl<o sesuňte s výstupku, sPoite s druhým
napínací pružinou P a nasuňte na kladku Y.

d) Po ukoněení upevnění a zaklesnutí motouzu' vsuňte do izo'
lační trubičky zahrnutý konec ukazovatele a posouvejte obě části

Po motouzu tak' aby se při zavřeném ladicím kondenzátoru uka-
zovatel kryl s koncovými značkami stupnice (viz předcházeiící
odstavec).

YÝMĚŇA LADlcÍHo KoNDENzÁToRU

a) Vyiměte přístroi ze skříně a odejměte ladicí stupnici. Ladicí
kondenzátor nařiďte na největší kapacitu.

b) odpáiejte přívody k ladicímu kondenzátoru (na otočném
kondenzátoru 2 přívody od statoru C8' 2 od statoru C7; pod
otočným konden1átorem í přívod od statoru C9' 2 přívody od
statoru C't0 a celkem 3 přívody od sběracích pér statoru).

c) Sesuňte za|išťovací pérovou podloŽku bubínku náhonu (nej-
lépe úzkým šroubovákem), pak podložku a bubínek i s náhonem

seiměte s ěepu kondenzátoru a opřete iej o držák osvětlovací
žáiovky stupnice tak, aby se náhonový moto]'lz nesesunul.

d) Vyšrodbujte dva šrouby na zadní stěně a ieden na_přednÍ
stěně ladicího'kondenzátoru, kterými je připevněn k úhelníku
destičky se zdířkami a feritové antény. (Sroub na přední stěně je
přístupný, je-li ladicí kondenzátor nařízen na nejmenší kapacitu..)
Ladicí-kondenzátor vysuňte (směrem doprava při pohledu zezadu).

e) Nový kondenzátor nasuňte na místo původního a upevněte
iei opět dvěma šrouby na držák anténní destičky a jedním na
držák feritové antény.

f) Nyní nasuňte náhonový buben (kolíčkem na.o-bvodu nahoře)
na čep'rrového kondenzátoru nařízeného na ne|větší kapacitu,.aby
ozubené kolečko bubínku zapadlo do ozubení obou, v Protitlaku
péra asi o í zub natočených segmentů fie|ichž zko:ená část stoií
švisle). Po nasunutí podložky na čep zajistěte bubínek proti
vysunutí nasunutím zaiišťovací pérové vložky. 

-^.'g) 
Připájeite odňatý'keramický kondenzátor -C24 

a- ostatní od_

pnléne irivóay podlé pokynů bodu b). Upevňovací šrouby za-

iistěte zakapávací barvou.' 
Seřiďte stupnicový ukazovatel a opravtesl aděnívf obvodů podle

příslušných odstavců.

VÝMĚNA čÁsrí FERlTovÉ ANTÉNY

a) Vyiměte přístroj ze skříně'
u) Séšuňte oba gumové kroužky přidržu|ící feritovou anténu Po

stránách k výstupŘům držáku úhelníku a posuňte anténu Po uYol_
nění z držáku směrem k přední straně přiiímače.

c) Nahřeite (nejlépe pá|edlem) střed Prostředního páiecího
očka lišty ieritové antény a šroubovákem zasunu_tým mezi ně

a úhelník lištu sesuňte se svorníku, na kterém ie připáiena.
d) odpáiejte 2 přívody a stíněný kablík z qáiecích bodů lišty

a 2-přívodý od cívky L3 (celkem 6 přívodů) a lištu s feritovou an-

ténou vyiměte ze skříně.
e) odie;e;te přívody vadné cívky od pří.slušných pájecích bodů

a pó nahřáií_za;išťovaci hmoty, kterou je cívka upevněna na feri'
tové tyči' ji sesuňte.

fl Ňovoil cívku nasuňte na feritovou tyč' ieií kon'ce připájejte
k pÍíslušnym pájecím bodům a Pak tyč i lištu obráceným PostuPem
upevněte opět na držák.'g) 

Je-li třeba vyměnit ien feritovou' tyč nebo anténu celou,
oa-pe;éite přívody všech cívek a po nahřátí zajišťovacílrmoty podle
poirěuy civky nebo feritovou tyč snadno vyměníte' Po vymont9-

'ani 
róitove antény lze také vyměnit izolační držáky úhelníků'

které jsou na konce úhelníků ien nasunuty a přilepeny denta-
krylem.'h) Po náhradě kterékoliv části íeritové antény nutno vstupnÍ
obvod doladit.

i) Výměnu feritové antény i s nosníkem lze provést, jen_je_li

odótraňěn kryt Yf části. Pak nutno vyšroubovat 2 šrouby přidr-
žu.iící nosník pod montážní deskou a šroub, iímž je nosník upevněn
k'čelní stěně otočného kondenzátoru, a odpoiit přívody' jak
uvedeno v odst. d).

VÝMĚNA ANTÉNNÍ DEST|čKY

a) Vyiměte přístroi ze skříně a odelměte kovový kryt ví.částl
b) ojpá;e;tě přívoiy od zdířek destičky a od vstupní cívky L7

vkv čiístil nad šasi stíněný kablík od zdířek Pro anténu a zem _
někdy i spoi mezi zemnicí zdířkou a šasi - ieden od dotyku 5
přepínaěe Pí a jeden od uzlu R5' C't2.' ci ostrým n?strojem oPatrně odehněte tři.ko-vové výstuPky
nosníku a pak lze anténní destičku i s cívkou odladovače a cívkou
vstupního'obvodu vkv odejmout. (Lí' L1'-L6' c11, L7).

d)' Novou destiěku namontujeme obráceným PostuPem' qřed-91
všaŘ na ni upevníme cívku odlaďovače a vstupní obvod vkv (Ll'
L1'_L6, C11, L7') přilepením a tepelným roznýtováním.

e) Po montáži'a'zapo|ení přívodů cívek a anténního obvodu je
nutno sladit mezifrekvenční odladovač.

Je-li třeba vyměnit i nosník anténní destiěky, nutno Po odpáiení
přÍvodů (viz bod b) tohoto odstavce) odšroubovat 2 šrouby při-
pevňující'ladicí kondenzátor a jeden šroub připevňu|ící patku
úhelníku, přístupný z prostoru vf dílu.

VÝMĚNA YF DÍLU

Součrísti vstuPních obvodů dlouhých, středních a velmi krátkých
vln jsou uloieny iednak na izolaĚní destičce, jednak na malém
kovóvém šasi. óbě části tvoří celek pružně upevněný Ětyřmi
šrouby a gumovými podložkami.



Při demontáži PostuPuite takto:
a) Vyiměte přístroi ze skříně.
ui o'ipai"itá - naá šasi oba přívody k cívce L3,.-stíněný' přívod

t p'r""eÉu'Érainímu pájecímu 
'bodu 

áestiěky_s přívody feritové

"niény " 
k sběrnému péru otočného kondenzátoru - v'Prostoru

p.í sá'i 2 stíněné vývbay z vf dílu k cívkám L22 a L24,2 přívody
L přepínači P3, ieden uzémňovací a jeden k žhavicímu obvodu na

desce s plošnými spoii.
c) Vyšroubuite 4 šrouby (s gumovými podložkami) z obou stran

krytu ír dílu a'sesuňte náhónóvý motouz s bubnu kondenzátoru'

d) Vysuňte celý vf díl s feritovou anténou' otočným konden_

,aiár"í" a anténií destičkou směrem vzhůru' Je_li třeba získat

ori.iň t "ltteré 
ze součiístek pod krytem vf dílu, není třeba

vy!ímat celou jednotku, stačí toliko:
1. Vyšroubovat šroub vzadu (nad typovým štítkem) přístupný

výřezem v zadní desce šasi.

2. Uvolnit 4 šrouby po stranách (s gumovými podložkami)

a šroub s šestihrannou hlavou na čelní stěně dílu'

3. Povolit za|išťovací šrouby táhla tlačítka vkv anatoĚit hřídel
taň"r't"r., "ly 

ie kryt dal sejmout a vysunout z háčku převodní
páčky krytu óřko pružiny přepínače Pí.

4. Pak lze kryt vysunout ze šasi směrem dolů'

Při uzavření krytu, které se provádí-obráceným PostuPem'
nu.ni ítto pružiňy iřepínače Pi povytáhn_out tak, aby je byJo

možno oo nasunutí'kiytú opět zavésit na háček převodové páčky'k;ň. 'P; átlivém abtazeiri postranních šroubů na ieií zadní
l É"jn_i.tÉnc nařídíme táhlo tlačítka vkv tak, aby po ieho stlačení
uvj ořeoínač Pí na dorazu (páka přitlačena ke krytu)' Pak zajistěte

iJr..iÁ Jt"'c.i šrouby převbdové páky i šrouby vpředu a vzadu

na krytu.

Výměna přepínače Pl

a) Vyiměte přístroi ze skříně.
b) Sejměte kryt s ví dílu podle předcházeiícího odstavce'

c) Vyvěste oĚko pružiny z výstupu kostry přepínače'

d) Pečlivě vyrovneite 4 natočené konce příchytek tvaru "T"'
u".úňt" ie pokůd možno z otvorů (směrem k šasi) a podle potřeby
oielmctL í na nich nasunuté distanční trubiěky'

e) Pak vysuňte podle závady pravou nebo levou pohyblivou
desí<u přepinače (iosunutím vé směru pohybu a vychýlenÍm do
volného Prostoru).
Poznámka: Pohyb řídicí desky přepínače (s-držákem pro pružinu)

se přenáší na druhou pohyblivou desku-_pomocí
výstupku, který musí při opětné montáži (která se

p'o""a" obrácéným postupem) zaPadnout do záíezu
druhé desky přepínače.

í) Spodní pevné desky (s nožovými dotyky).lze vyimout Po'od._
paiáni'pri.tulných přívodů a sesunutí všech distančních trubiček
a příchytek tvaru ,,T".

g) Celý přepínač lze vyimout po odpájení příslušných přív-odů

" iýs-ubJua'ií dvou šróubů piístupných v Prostoru nad šasi'

Výměna základní desky vf díIu

a) Vyiměte šasi ze skříně a seiměte kryt s vf dílu podle přísluš'
nylil 

"astuvců 
(přepínač Pí není přitom nutno vyiímat)'

b) odoáieite na šasi _ í upevňovací zemnicí přívod dolaďova-

cíh; ko;dé;zátoru Cló, 3 přivody k pá|ecím bodům ladicího
kona"n'á.o.u pod šasi _ spble od'Lí3 a R7 k zemnicímu bodu'

c) Prohřeite páikou střed páiecího očka se zemnicími přívody
civÉk Lg, t-io, čis (uprostřed mezi cívkami L8 a L1 3 na okraii
JlJir.y'urxich deřk s plošnými spoji), destičku nadzvedněte

a vykloňte.
Po odpáiení přívodů k přepínači Pí- .|e možné. celou základní

desku vť dilu obejmout. Jednótlivá těIískarlf cívek isou J'" *',ku
přilepena a upevněna tepelným roznýtovánim vystuPku tellsKa'

TLAčíTKoVÁ soupnavl

Tlačítková souPrava tvoří celek, který lze 
_v 

případě vážnézávady
oJatiit oa šasi přístroje. obvykle však půide o vadu některého
ie soinacich aotitů, ktlrou lzé odstranit napružením příslušné.ho

"lií'ň.a"v. íestioiem (ocelový drát na konci zahnutý a oPatře-
[v 'ar"iňi úez dembntáie cetku, nebo při váržněiších vadách po

sálmutí hoiní desky s nožovými dotyky'

ýýměna celé tlačítkové soupravy

a) Vyjměte přístroi-ze skříně a odejměte ladicí stupnici a stí-
nítko.

b) odpáiejte:4 přívody k síťovému spínač.i a dvak.spínaěi-ano'.
aoúno áui'óau ná de.ce tlačítka označeného ''VYP"' 2 stíněné
iřívodv a oo iednom přívodu ke kondenzátoru C45, odporu R20'

iesce í ptósnými spoii, přepínači gramofonovéhovývodu a optic'
ié'u ul"'o"áteti,'tt přivdat k Jesce s plošnými spoii apo.pří-
vodu k odoorům Rz, Řto a kondenzátoru C34, po dvou k desce

.r"Éi.u prá velmi krátké vlny a 2 od uzemňovacího bodu desky P3'

c) Vyšroubuite 4 šrouby na desce pod stínítkem ladicí stupnice
a iáden šroub'za touto deskou (uvolní se distanční trubička)
i Jouo.""u odeiměte směrem dolů.'Při uvolňování šroubů dbeite'
auystl nep"stódili vodicí vlasec spodního konce stupnicového
ukazovatele.

Výměna iednotlivých desek vlnového přepínače

a) odeiměte spodní kryt pod šasi přístroje (šasi přístroje není

nutné vyiímat ze skříně).

b) Rozehnuté upevňovací výstupky v horní i spodní ěásti desky

pre'pínare op"t.ně (neilépe levřením kleštičkami) vyrovneite'' 
c) Podle potřeby odpáieite přívody k dotyků-m vadné desky

"r"'oň"iu-"'p.k 
désku s"šunte s upevňovacích výstupků směrem

i ilJ"l stěně při;ímare. (Jednotlivé nožové d-otyky desky jsou

"p""ntny 
nakráuéením hoiní části dotaku a přilepeny)'

d) Po seimutí pevné desky přepínače lze.odeimout i desku

oŇuti"ou's péróvými dotyky'po_ vysunutí horní průběžné za'

iiJiJňi iyr". izo;istovaci týě íze vysúnout po vyrovnání iednoho
ze zahnutých konců).

e) Montáž se provádí obráceným PostuPem:
_ nirsuneme pohyblivou desku přepínače na výěnělek tlačítkové

páky'
_ I*.ín"." zaiišťovací tyč, kterou opět na konci zaiistíme proti

vvsunutí zahnutím'
_ ií"p""r.""ií výsiupky nasuneme pevnou destičku tak' aby

iqi-i"!o"e jotyky iylý zasunuty m'ezi pérové dotyky-pohyb^'

ii.ie ae.ry; pevnbu'áesku zaiistíme iozehnutím výstupků

držáku'
_ pripa;ime na dotyky pevné desky příslušné přívody'

Výměna částí mechanického ovládání přepínaěe

a) Vyjměte šasi přístroje ze skříně'
b) lednotlivé páky, pružiny i distanční vložky tlačítek lze na-

hraáiÍ po vysunltí-hřidele pák' Hřídel ie ryoin9 vysunout Po

"""i"iíia"á" 
iaiišťovacích iroubů po straně tlačítka přepínaěe

velmi krátkých vln.'-"\ ría""'í isou na převodových pákách tlaěítek přilepeny' Po

"a.'.ňÉni-''tl.e 
(stáňnutím píípadně rozbitím) nasuňte novou

řl'ňs;_;" 
"Éiste'ny 

a oamaťtcňy konec páky potřený lepidlem

,,Dentakryl".

vÝMĚNA REGULÁToRu HLAslTosTl

a) Vyiměte přístroj ze skříně' ..
ui šá.;á,i"tádaci knoflík z hřídele po uvolnění stavěcího

šroubu.

-!

220 v-

F5 
-- fioV

obr. 6. Schéma přepínání napájecích napětí v gramoradiu 1í21A

to



c) odpájeite (v prostoru pod šasi) přívody k pájecím bodům

potenciometru.

d) Plochým klíčem uvolněte středovou matici' současně Při-
a.iíii"-jr'ái'Iť s tiaalou náhonu, aby se nesesunul náhonový

motouz.

e) Po sešroubování matice oPatrně sesuňte úhelník s kladkou

i "áh;;";; 
;klu.ntt" up""no'acím otvorem za výstupek držáku

;J;;i;.;;'i* tak, aby sL nesesunul náhonový motouz z kladky'

a pak vyslňte potenciometr směrem vzhůru'

Í) Při montáži nového potenciometru nasuňte neiPrve poten'

.;;;;; áJJr"'u Áo"trížní desky, pak navlékněte. na centrální

;;;;ř;;J íroub úhelník s kladkóu á našroubováním matice iei
;'';;;É;;. úhe]nit kladky zapadne do zářezu v přední desce

a takto ie po dotažení matice zaiištěn'

g) Připoite odpáiené přívody a zaiistěte matici Proti uvolnění

kapkou nitrolaku.

vÝMĚNA TRANsFoRMÁronŮ

K výměně transformátorů stačí sejmout zadní stěnu a spodní kryt'
'- 

'i ůi'iri"ú'"nční transformáiory isou upevněny připájením

"vi|jt [ á"'l"i ptosnýrni spoii. Kryi ie připáien jedním vývodem

]lá'*l"Ě-i"-rl" uí.iupto. Pbsiupným' nahřátím páiecích bodů ze

současnéhá tahu' lze celý transformátor uvolnit'--Éř"á 
'o"tazí 

nového'opraveného transformátoru nutno z pá_

i."iiň-uoal odstranit zbyiky páiecího cínu tak' aby byly otvory

';;;i"-;;.l;i.i 'poiiÉi','e 
i aby nedošlo při nasouvání vývodů

do otvorů k oátržení kovové fólie''-bi_šř""v transformátor ie připevněn dvěma spodními svor'

niří.í" oipal"ni pri'tusnyét' prívoaů a vyšroubování lze trans-

i"ií'al". 
"a'"íh.ut'. 

oa staieno transformátoru ie třebaodeimout

sitový filtr, pokud ie v přístroii použit' 
--'-.i'vi"i'''ir 

tranšfo.máto. 1é iripevněn na boční stěně šasi

""ř'."'."iil'""ý'i"ptt 
držákú' Éři demontáži ie třeba odpáiet

"y""ái 
a."i'.r"ímát'oru' a vyrovnat upevňovací výstupky' Pak lze

tiansformátor ode|mout.

VY|ÍMÁNÍ GRAMoFoNu zE sKŘÍNĚ

a) odeiměte zadní stěnu a spodní-kryt''Po lu:!n!"í tří šroubů

síťové svorkovnice naspodu jramoíonbvé'ho šasi odeiměte oba

"ři'"i" *"ai"cího nap'ětí a řzemňovací přívod a odpáieite dva

iiói;ó';;iliři (íliíA) přívody od miniaturního potencio-

metru R36.'';j Vň;* čtyři polystvrénové závlačky ze šroubů naspodu

moÁtaini desky šasi lra'mofonu, zdvihněte víko skříně a šasi i se

šrouby opatrně vyiměte'-'liíriloetné 
mbntáži dbeite, aby na každém'šroubu byla na-

vleÍena piužina tak, aby se svou užší částí oPirala o gumovou

podložku.
'-J1-Př"pnět" gramoradio na Provoz s gramofon_em a přenos.ku

ooložte volně na g..rnoiono"ou desku (ialíř se- přitom neotáč-í)'

#i-";; ii.;;"' Ň"iio'ti n aříze n ém na ň eivětší h lasitost naři dte

::J:'';;.- Řií ao_i'toue polohy' ve které- akustická vazba

#;;#;;ň;.'Ú;"d;a nastavení nutno Provést po každé vý_

.ěně 
"ložky 

přenosky nebo hrotu'"'.\-p"ř"Ň k opr.ua. gramoíonového šasi HC643 (1oí9A)

".i1'' 
ň')óíriiziÁi-'i"i"8 iako seznamy náhradních dílů isou

"řšř""f " 
plrt't usný.t' áoku mentacích pro gramofony'

GRAMOFON

obr. 7. Montážní zapoiení primárního obvodu síťového
transíormátoru v gramoradiu 112íA

os zMĚNY BĚHEM vÝRoBY

Během výroby gramoradií byly postupně provedeny tyto změny:

a) Byl vypuštěn síťový filtr L39, L40 a nahrazen spoiem'

b) Kondenzátor C3 má nyní obiednací číslo TK 722 3i3' Kon'
denzátor Có2 odpadl.

c) Počty závitů mf odlaďovače se mění takto: Lí : 450 závitů'

Lí':50 závitů.

d) Doladovací kondenzátor C3í se nyní mění na wK 70í 22'

e) Jádro cívek díl 96 se mění na M4 x 0,5 xí0/c5 _TPC 17 _
134 - 62.

f) odpadá tkanina díl 2'

Jl řl!",""ljáiu irire se mění obiednací číslo odporu R35 na

TR 115 sM6/B."ii 'óJ""in"inutí L1' mf odlaďovače' Vinutí L1 ie zapojeno

'.íř;i;;;";;;;. TK4o847' obi' číslo nové 9es9yY_giv_*
il rá: Dí;'iĚiiTriě z+, ei.t"'d ířkové dlsky, d íl 66' ie 1 PK 852 29'

o 1PN 665J4 r o

tl
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obr.8. Náhradní díly vně gr.mofadii í'l2íA

60 í9
obr.9. Náhradnídíl)í uvnitř 8ramor.dia í0í9A
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2

části
obr. 10. Náhradní díly vně gramoradia 1019A

Mechanické

Pos. Název obi. číslo Poznámky

1

2
3
4
5
6
7
I
9

t0ltA
skříň holá
molino ,,Tomáš" hnědé; 150 x 250 mm

ozvučnice
úhelník ozvučnice
náois TESLA
reproduktor Q 165 mm
rámeček tlačítek
oásek ood rámeček
iólie vestavěného dipólu
dvouvodič dipólu se zástrčkou
zátka víka; vel.4
zadní stěna
úhelník zadní stěny
spodní kryt
stupnice
drák stínítka levý
8ramoíon
ilstěná podložka pod gramofon
síťový filtr

tl2rA
skříň hokí

1?F 129 66
ČsN go goo't

1PA 1't0 79
1PA 999 í3
AA í43 51

2AN 643 57
1PA 127 36
lPA 283 02
'l PF 57í 05
1PF 64í 33
7818-0,10
1PA í35 06
í PA 633 't0
íPF 806 76
1PF í5705
íPF 836 71
HC 643
íPA 303 í9
'lPK 852í9

LE-69a
931870
81 íí0-í3í
2AN 6,{,{ 67
1PA 127 27
32AA13201
32AA99004
3zAA í33 00
1PF í5709
1PF 199 80
1PF 4770/.
1PF 807 08
H 20s
lPK 8s2 20

íPA 678 32
1PF 771 08
1PF 771 09
lPF 668 08
lPA 800 í3
íPF 836 48
1PA 301 22
3PK 497 09
1PF 5.{4 08
Čst t so zzlo
O 0,5 mm
1PF 80674
PA 67009
1PF 24207
1Pt z42ú

ARo 5ó7

í0
't'l
12
í3
't4
15
16
17
í8
19

provedení 't 1

70
21
XL
23
24
25
26
27
28
29
30
3í
32
33

brokát 500 x 350 cm
náois SUPRAPHoN
reproduktor 255 x 160 mm
rámeček tlačítek
zadní stěna
úhelník zadní stěny
spodní kryt
stupnice
držák stínítka levý
volič napětí P7' horní část
volč napětí' spodní část
gramofon
síťový filtr

t0l9A' lí2íA
příchytka stupnice
držák stupnice levý 

.
držák stupnice pravy
držák stínítka pravý
uzemňovací pásek mezi držáky
drák elektronky E5
olstěný oásek držáku
ibiímŘa'elektronky E5
stínítko svařované
oaoír stínítka; 180 x ó8 mm

ir"oiyamidový vlasec S

úÍreIník s kladkou Y
kladka náhonu X, Y
ovládací knoflík větší
ovládací knoflík menší

ARE 6ó7

34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
4'+

45
46
47
48

t3



49
50
5í
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
8í

ptstěná podložka pod knoflík
bsvětlovací žárovka z1 _7 V/0'3 A
obiímka žárovky
hřídel ladění H
ooiistný kroužek-5 mm
}nátoui náhonu; délka 790 mm
oružina náhonu P
Lkazatel ladění U
zadní stěna pertinaxová
upevňovací nýt desky
záířka přípoiky pro reproduktor
zásuvka pro magnetoÍon
výztuha desky delší
výztuha kratší
ví díl sestavený
pumová orůchodka 4,5 x 1 mm

i.emňovací pásek vf dílu
zdířková deska s úhelníkem
úhelník desky
feritová anténa sestaYená
feritová tyé o 8 xí40 mm

úhelník antény
držák antény kovový
distanční vložka držáku
deska s pájecími ďky '
držák antény polystyrénovy
gumový kroužek
buben náhonu N
oodložka bubnu
Loiistný kroužek a 4mm
lnůo| s ozuuenými koly
pružina náboie
šroub náboie
ořeoínač Pi (dotyky 1 ů16)
áesLa oohvbiivá (3 dvoidotyky)
áesu potrýulivá (4 dvoidotyky)
deska s dotYkY Pevnat
příchytka tvaru ,,T"
pružina
převodní háček
převodní páěka
kryt vf dílu
šroub krytu
obiímka llektronky E1

stí;icí kryt elektronky
dotykové pérko krytu
.."íii"*""a deska'kondenzátoru C31

iádro cívek L13, L17, L20' L71
iiJ"á .i"et L8, L22, L23, L26, L27

i;J;;;a""k L1,L24,L25,L29' L30' L3í - -?;;i-;'.iňÉa mítransformátoru c 2'5 x 32

úhelník désky s plošnými spoii
distanční sloupek
.r"riiráw přepínač P1 (71_77) ažP5
klávesa
ueiuarvy dentakryl na lepení kláves
táhlo tlačítka Pí
táhlo tlačítek P2, P3, P4
oružina táhla tlačítka P1, P2, P4

iružina táhla tlačítka P3, P5
iáhlo tlačítka P5
vrátná oružina táhla P5
vložka mezi táhly větší
vložka menší
vložka u tlačítka P5
hlavní hřídel
aretaění úhelník
pružina aretace
páěka aretace
stínicí deska
zaiišťovací tyč pohyblivých desek
deska s dotýky pohyblivá; Pí
deska s dotýký pohyblivá; P3

deska s dotyký pohyblivá; P4
aeska s dotyký pohyblivá; P5

deska s dotýký pevná; P1, P3

deska s dotyky Pevná; P3

deska s dotyky pevná; P4
deska s dotyky pevná; P5

noválová obiímka pro plošné spoie
heptálová o61ímka pro plošné spoie

87
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99

í00
10í
102
í03
104
105
106
107
í08
109
1í0
111
112
113
114
í15
116
117
1't8
1',l.g

120
121
122
123
'124
12\
176
127
178
129

l1

1PA 303 20
čsN go otst.t
1PF 49802
íPF 715 05
Čstt oz 2929.02
1PA 428 3Í
1PA 781 01

lPA 165 28
íPA 56í 02
1PA 05í 15
ČsN ls +0to.g
6AF 282 í 3
1PA 64807
1PA 67561
íPK 555 0í
čsN ol lggt.o
1PA 800 13
íPK 85217
1PA 625 09
'tPN 40414
0930-106
1PA 678 30
íPA 64806
lPA 09803
1PA 332 13
1PA 25401
íPA 220 08
í PF 43í 0't
15A 06411
ČsN oz zszp.oi
2PF 578 03
15A 791 09
2PA 08í 03
1PK 521 04
1PF 5't8 í8
1PF 51819
1PF 47415
íPA 05í 07
1PA 78í 0í
íPA í8802
íPA í8ó í4
't PF 80ó 73
íPA 07í 0í
6AK497 @
íPA 575 32
1PA 471 21
íPA 329 52
WA 436 55/c5
M4x0,5x12; NO'
M4x0, 5x12; H'to
Hí'|-930-059
1PA 67544
1PA 259 07
íPK 555 í0
'r PA 448 68
P1P 4025
't PF 't86 04
íPA í86 08
1PA 791 31

1PA 791 09
1PA 186 í0
1PA 791 08
íPA 25906
íPA 25905
íPA 259 04
íPA 890 30
1PA 619M
1PA 786 17
1PA '.|8611
íPA 575 30
ÍPA 890 í0
íPF 5't8 32
íPF 5í8 33
íPF 518 34
íPF 5í8 25
'lPF 474 11

1PF 47411
1PF 47420
1PF 47416
ČsN ss ss+l
ČsN rs gs+t



Ělektrické částl

mf odlaďovač

vstupní; velmi krátké vlny

vstupní; dlouhé vlny

wtupní; střední vlny

tlumivka
anodová; velmi krátké vlny
tlumivka

tlumivka

oscilátor; velmi krátké vlny

oscilátor; střední a dlouhé vlny

]. mf transÍormátor; 10,7 MHz

l. mf transíormátor

tl. mÍ transformátor; 10'7 MHz

l. transíormátor; tÍ68 kHz

poměroý detektor

lt. mf transformátor; 468 kHz

mf odlaďovač; 468 kHz

síťový transformátor

výstupní transformátor

odrušovací

síťový transíormátor

odrušovací

1

1',

6
7
3
4
4',

5
I
9

í0
11
12
13
16
17
17',
't8
19
70
20'
2',1

22
73
24
24',
25
26
27
27',
28
29
30
3í
32
33
34
35
36
37
38
39
40
42
43a
43b
43e
+4
49
50

)
I
J.

)

500
30
5

't5
250
43
43
4

2"lt* 4
í8
16
25

3t/"
211" *'1"

40
í00

30
130

2
14
14
65
30
30
44

164
208

55
13
13

5
208
208
í60
48

15't0
1720

28
s4

3400
70

435
435
48

821
6U
137

't720
270
270

obi. číslo

lPK 586't9

íPK 589 73
íPK 58974
1PK 58974
1PF 82619
íPK 593 46
íPK 58944

1PK 5894s

íPK 593 45

íPK 593 52

1PK 58948

íPK 58947
't PK 589 4ó

1PK 85495

íPK 605 22

íPK 85496

íPK 85216

íPN 665 29.í

't PN ó76 45

't PK 6í4 03
íPK 61403

1PN 665 34.í

1PK 6í405
íPK 61405

Poznámky

í019A

í019A

1121Á.

1',t214

I)

II

il
lÍ

l,
lr

lr
IJ

II

!r

lí

l)

Ir

l)

li
l)

Kondenzátor Hodnota

PF + 5oÁ
pF L20oÁ
pF L20oÁ
pF *20oÁ
pF
pF
pF
pF
pF
pF L 107o
oF * 10o/^

oF * 20o/^

oF -l 20o/^

pr + rcó/.
pF
pF L 10oÁ
pF+ íYo
PF I 5"/,
pF !10o/o
pF * 10%
pF

Provozní
napětí V : obj. číslo Poznámky

1

z
3
I
6
7
I
9

10
'11
't2
í3
14
í5
16
17
í8
19
20
21
22

svitkový
svitkový
keramický
keramický
doladovací

)
} ladicí

I

keramický
keramický
keramický
keramický
keramický
dolaďovací
keramický

2 200
2700

3,3
470

3-30
270
130
í5
í5
33

220
í5 000
6 800

't5
3-30

í0
47
47
15
í8

3-30

Í00
í00
500
250

TC 2812k218
Íc z81 2k7
TK 2í0 3j3
TK 452470
PN 703 0í

lPN 705 30

TK 408 33/A
TK 4232201A.
TK 75015k
TK 440 6k8
TK 409 í5lA
PN 703 05
TK 409 í0lA
TK 4084718
TK 4084718
TK 4091s/A
TK 409 í8/A
PN 703 0í

keramický
keramický
keramický
keramický
doladovací

160
í60
40

í60
250

250
í60
160
2s0
250

l5



24
25

keramický
svitkový
svitkový
svitkový
keramický
keramický
keramický
dolaďovací
slídový
keramický
keramický
keramický
sIídový
svitkový
svltkový
slídový
sl ídový
keramický
svitkový
keramický
keramický

svitkový
elektrolytický
keramický
keramický
dolaďovací
svitkový
elektrolytický
svitkový
svitkový
sYitkový

elektrolytický

svitkový
svitkový
keramický
keramický
svitkový

26
27
28
29
30
3í
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
+4
45
46
47
48
49
50
52
53
s4
55
56
57
58
59
60
62
ó5

Odpor

Provozní i

naPětí V : 
i

33 pF ;t 5olo
't 200 pF + 2%

220 pF t 2o/o

33 000 pF + 20%
120 pF t 5!o
47 pF f So/o

1s0 pF t s%
0,5-5 pF

220 pF ! 5o/o

4700 pF +.20%
27 pF t101"
í5 pF { 5olo

220 pF + So/o

4700 pF +20"/"
10 000 pF + 20o/o

220 pF + 5o
220 pt + 5o/o

27 pF t Slo
68 000 pF + 20y"

í00 PF + 10%
í00 pF $ íOft'

47 000 pF + 20"/o
5 pF { í0G_íO,od

3 300 pF + 20Y"
270 pF a 2Oo/"

3-30 pF
22000 pF +20%

í00 p,F 1 s0-10oÁ
6 800 pF + 20Y"

22 000 pF + 20oÁ
2200 pF I70'/o

100 pF { 50-109/0
100 p.F 1 50_100Á

0,72 p.F + 201"
0,1 p.F t 200,6

í 500 pF +2o'Á
ó8 PF t í09lo

3 300 pF +20%

250
100
't00
í60
160
í60
160

500
250
250
250
500
600
400
500
500
250
160
í60
íó0
í60
ó0

í60
2s0

ZatiŽeni

TK .r(B 33/B
TC 28r rk4c
TC zfi rulC
Tc í8t 33k
TK 423 Íz'/B
TK BOIB
TK.Ít6ty'/B
ÍsvN 7Ú fl'
TC 2r022ryB
TK q' #'
TK OTT;A
TK .(řrrsiB
TC 2ro22ort
TC t8a.lt7
TC 

'881(nTC AoUlB
TC 21oUO,B
TK 1ý,Ir|B
TC lEt 6t
Tx a3íqA
TK 03 lo}tA
TC r8r {}t
TC n55rr
TK.Gt3tt
TK QSTN
PN 703C1
Tc í8l zt
TC }oGr
TC rAt6B
Tc í83zL'
TC 18{2t2
TC 5r9Gtlcr
TC 18t trlz
Tc í& řrt
TK.2{ÍlólH
TK .t23 68iA
Tc 18í 3k3

1t 7t716
*í!řný

Falámky

1ó{)
6

400
,{{n

ó00
350
350
1A
í60
í60
16
1@

Hodnota obi. číslo

1

3
4
5
6
7
I
9

í0
11

vrstvový
vrstvový
vrstvový
vrstvový
vrstvový
vrst'vový
vrstvový
vrstvový
vrstvový
vrstvový
vrstvoyý
vrstvový
vrstvový
vrstvový
vrstvový
vrstvový
vrstvový
vrstvový
vrstvový
potenciometr
potenciometr
vrstvový
vrstvový
vrstvový
vrstvový
vrstvový
vrstvový
potenciometr
vrstvoý
vrstvový
vrstvový
vrstvový
potenciometr

Í2 000 d' l:20%
, 0,1 Mal.zooÁ

22 A i20o/o
150 O+10o/o

í 000 a+10oÁ
0'í Mo +20oÁ

5 600 Q +10o/o
820 o+10%

0,47 Mo j:20yo
0,47 MO L2.0/o
2,7 MA +.20%

68000 a+10oÁ
í 000 a+10oÁ
0,47 MQ +20%
0,47 t{to.+20/o
68 A +20o/o
0,1 MO t20y"

47000 OJ:20o/o
1 l,lQ +:20yo
sMO
íMo

220 dr+20yo
3,3 MQ +2oo/o

0,22 MO J. 10%
í000Eo+10y"
í80j o l 5%o

í 000J o *20,/oíMo
í 500 Q +10oÁ
2200 O L10%

0,1 MO +20%
í'5 Mo L20%lMo

0,05 w
0,05 w
0,125 W
0,05 w
0'í25 w
0,05 w
0,25 W
0,25 W
0,05 w
0,05 w
0'í w
0,5 w
0'í25 w
0,05 w
0,05 w
0,05 w
0,05 w
0,05 w
0,05 w

TR 1í2 12k
TR ÍÍ2 MÍ
TR íí''2'?
TR íí2í50/A
TR íÍ2a1k
TR íí2 Mí
.rR íÍ.( 5k6/A
TR íí,t B20/A
TR 1í2 t'l{7
TR Íí2 M,t7
TR í'3 2}í7
TR íÍ5 68k''A
TR 

'í2.1kATR il2 H{t
TR t12t.t{t
TR íí268
TR í'2 Hí
TR íí2'}
TR íí2lt|
TP íg)32Aslí,N
TP 2fll38AíHlG
TR íí2u'
TR 1í3 3l{3
TR íí2rrtŽriA
TR í12'k/A
TR í15íf,r/B
TR Í12ík
TP í$'rAlHiG
TR íí7íks/A
TR íí22k4A
TR íí2 },lt
TR 1'tbllí5
wN 79o26íl.|

viz L5

12
't3
't4
15
16
17
18
19
20
21
27
23
24

0,05 w
0,1 w
0,125 W
0,05 w
0,5 w
0,05 w
2W
0,05 w
0,0s w
0,125 W

25
28
29
30
3í
32
33
34
35
36
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