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Ako uviest gramorádto
do chodu

vYBALENlE GRAMoRÁDlA
P.ri vybol'ovoní prístrojo vyberte noj_
sk r opotrne lepen kové vložky, ktor m ije prístroj V škotuli utesneny, vyberte
prístroj o odstr te obol. Je dobre ško-
tuťu s vložko mi uschovoť pre neskoršiu
potrebu. Poskytne nojlepšiu ochronu pri_
jímočo pri novom pren šoní (nopr. sťo _
hovoní o pod.).

POZOR !

Pri otvorenej zodnej stene prístrojo ne-
pripojute nikdy vidlicu sieťovej šn ry do
z suvky, mohli by ste prísť k rirozu.

PRIPoJENlE NA slEŤ
Prístroj možno nop joť len zo striedovej
siete o kmitočte 50 Hz o nopcití 22o V.
Sk r oko zosuniete vidlicu prívodnej
šn ry do z suvky, presvedčte So, či no_
pcitie Vošej domovej prípojky srjhlosí
9 nopcitím, ilCt ktoré je prístroj Vyro_
ben . Nopotie domovej prípojky- je Vy_
znočené no elektromere' nopcitie prí-
stroje vyznočené pri sieťovej šn re no
zodnej stene.

Pozor! Prístroje no typovom štítku
oznočené 1 01 A_ 1 možno tiež pre_

pojiť no 12o V. S čosne je trebo
prepojiť i. motor gromof nu prepíno_
čom umiestnen m pod tonierom.
Úprovu no požio'donié m že previesť
len oprovov o.

Ak ridoje nes hlosio, je trebo uproviť
sieťové nopcitie no 220 V pomo,cou
vhodného prevodového tronsform toro
pre v'kon ospo 50 W.

ANTÉNY A atzEMNENlE
Anténo pre stredné.Ylny so prip jo do
zdierky oznočenej Y; ,uzemnenié do
zdierky oznočenej + (pozri pohl'od zo-
zodu). Nojvhodnejšio je vonkojšio on-
téno. Anténo dlh 15 ož 20 m (oj so
zvodom) m byť zovesen pokiol' možno
nojvyššie Vo vol'nom priestore o čo noj_
d'olej od zdrojov rušenio (elektromoto_
rov, silnopr dov ch o telef nnych ve-
dení otd'.) o od kovov ch striech o od_
kvopov. Stovbo vonkojšej ontény musí
so urobiť tok, oby zodpovedolo predpi_
som ČsN 34 2214 o bolo chr nen pred
rjčinkom otmosÍerickej elektriny; o'dpo_
rrjčome preto jej vyhotovenie zodoť od-
bornému z vodu. Pre stredné vlny je
vstovon feritov onténo i trito v' hodne
použijete, o k m te rušen príjem inou
rozhlosovou stonicou. V tomto prípode
odpojíte vonkojšiu onténu o prístroj
notočíte tok, oby rušenie bolo minim l_

ne. Ďolšio v hodo použitio feritovej on_
tény spočívo V znočnom znížení por ch
p|'i príjme siln ch vysieločov.
Anténo pre vel'mi kr tke vlny so prip jo
no zdierky oznočené ciP (pozri pohl'od
zozodu). Nojlepšie so hodí dip i s prí_
vodom o im pedo ncii 30o Q . Složen
dip l s celkov m rozmerom 2OBO mm
vyhovie Vo vcičšine prípodov pre príjem
oŽ do vzdio,lenosti 40 km od vysieločo.
P'9 príjem no vcičšie vzdiolenosti je ne_
vyhnutn viocprvkov onténo, ktorej
mont ž odpor čome zveriť odbornému
z vodu.
Prístroj postovte pokiol'možno nojbliž-
šie k miestu, kde je zvod ontény žove_
den do miestnosti, tok, oby vnritorné
vedenie bolo čo nojkrotšie.
No veťmi kr tkych vln ch m žete tok-
isto 

. 
použiť vstovon onténu, ktor je

vhodn jedine pre silné miestne vysie_
loče o pokiol' so sieťov'' m vedením ne_
ší1io poruchy z priemyseln' ch podnikov,
lek rskych prístrojov o pod.
Vstovon onténo so zopojí prepnutím
p čky ,,.,{.. vzodu no prístroji do vodo_
rovnej polohy (pozri obr. no zod nej
stene).
Aj uzem ovocie vedenie možno použiť
oko onténu; V tom prípode zost vo
zdierko pre uzemnenie vol'n. Spr vne
uzemnenie dosiohnete pripojením no
uzem ovociu dosku olebo no vodovodné
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potrubie; uzemnenie nie je potrebné,
ole čosto zlepšuje príjem o znižuje po_
ruchy.

obsluha gramorádla
TLAČlDLoVÝ PREPÍNAČ
(v strede pod lodiocou stupnicou)
Ak je prijímoč spr vne pripojen' podl'o
predch dzo j cich pokynov, zo pnite ho
niektor m z tločidiel vlnov ch rozsohov.
Stločením tločidlo so zopne žiodon,
vlnov rozsoh i sieť. Gromor dio 101 A
je prepnuté, ok je stločené tločid'lo pod
oznočením:
VKV rozsoh vel'mi kr tkych vÍn

66
sV - no rozsoh stredn ch vÍn

525 1 05 kHz (571 187 m)

Stisnutím tločidlo pod oznočením otŤ
so prijímoč prepne no prev 'dzku s gro-
mof nom. Po zopnutí prijímočo (prejoví
so rozsvietením stupnice) vyčkojte s lo_
d'ením osi 30 sektind, gž so zohrej
elektr, nky. Prijímoč so vypne stločením
krojného tločidlo pod oznočením ''VYP...
LADENlE (gombík no provej strone
stu pn ice)
Po zvolení rozsohu nostovte ot čoním
lodioceho gombíko stupnicov' ukozovo_
tel' no políčko olebo no približny kmito_
čet nosnej vlny žiodoného vysieločo.

No oboch vlnov ch rozsohoch so lodí
tym ist' m gombíkom o polohu lodenio
ukozuje jeden ukozovotel'. Potom so
jemn m ot čoním 'lodioceho gombíko
v obidvoch smeroch uprovuje lodenie
tok, oby prednes bo'l čo nojpríjemnejší
bez ohlodu no to, či so kryje stupni,cov'
ukozovotel presne so stredom príslušnej
znočky no lodiocej stupnici.

REGULÁToR HLAsITosTl
(l'ov gombík menšieho priemeru)

Hlositosť prednesu uprovíte podl'o po-
treby notočením gombíko. ot čoním
V smere pohybu hodinov' ch ručičiek so
repro'dukcio zosil uje, opočne so zoslo-
bu je.

REGULÁToR TÓNoVEJ
CLONY
(l'ov' gombík vočšieho priemeru)

ZoÍorbenie prednesu' t. j.pomer hlbo-
k'' ch o vysok, ch t nov, mrižete prisp so-
biť notočením gombíko reprodukovoné-
mu progromu olebo osobnému vkusu. Aj
rušenie čosto n ti no obmedzenie Vyso-
k' ch t nov. ot čoním gombíko V smere
pohybu hodinov' ch ručičiek vysok' ch t _

nov pribrjdo, opočnym smerom sri vy-
soké t ny potločené.

PRE\'ÁDzKA
s GRAMoFÓNoM
(prehr vonie gromof nov ch plotní)

Prístrojom so m žu prehr voť nie len
gromof nové plotne so štondordn m z -
znomom, ole oj dlhohrojrice plotne
s mikroz znomom.
Gromof novri plot u položte opotrne no
un šocí kotrič gromof nu. Podl'o druhu
prehr vonej plotne nostovte nojprv po-
sunutím p čky prepínočo r chlosti
(v provom zodnom rohu gromof nového
chossis) príslušn, počet ot čok 9romo-
f nu.Číslo no pl ške chossis proti p č-
ke prepínočo ud vo zoroden počet
ot čok toniero.
Uvolnite zoisťovo'cí držiok prenosky (uy- ,|
klopením smerom doprovo), prenosku ''"

nodvihnite o vysu te smerom dole chr - I

nidto hrotov prenosky. Teroz si m žete'
zvoliť spr vny hrot. Ak prehr vote dlho- t

hrojrice plotne s ďchlosťou ot čok
16213,33 1/3 olebo 45 ot/min., prepnite
vždy p čku no prenoske do polohy
'MS..
Pre štondordné ptotne s ďchlosťou 78
ot/min. používojte rn hrodne hrotu no-
stoveného p čkou V polohe ,,f{...

Po stločení tločidlq prijímočo oznoče-
ného otí posu te prenosku doprovo o
ked' so gro mof nov, motor rozbeh ne,
po,ložte opotrne hrot prenosky do Von-
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&ojšej dr žky plotne. Pre plotne s vel_
kym otvorom v strede používojte pnilože_
ného stredioceho kr žku.
Hlositosť o zoforbenie zvuku so nosto_
yuje tokisto oko pri posl,uchu rozhlosu.Pri reprodu kcii od porričo me uzovrieť
vieko skrine. Akon hle dosiohne romien-
ko prenosky vnrjtorn _ okroj zvukového
zoznomu, gromof nov motor so somo-
činne vypne._ Po prehroní plotne položte
opciť prenosku no stojonček Vprovo od
toniero. Je tiež spr vne zokryť hroty
chr nidlom, pričom všok musí byť pre-
pínoč no prenoske v polohe ,,N..'
Ak nebudete gromof n dlhšiu dobu po_
uživ.gť., odpor čome nostoviť prepínoč
ot čok^ 9romof nového toniero' do po_
Iglv,,Q.., oby so prítločn' gumov' iko_
t č prevodového mechonizmu nezdefor_
movol.
P|o posluchu rozhlosu vždy dbojte o to,
oby. Pol gromof nov motor vypnut,
i1o.k by moho'| sp sobiť rušenie 

- 
iepro-

d u kcie.

NAHRÁvANIE A PREHRÁ-
vANlE MAGNEToFÓNoM
Ak zopojíte vstup mognetof nu do zá-
suvky oznočenej o ty, je mognetof n
spojen' s di dovym v 'stupom prijímočo
o preto mrjžete nohroť no p s prilímon

progrom. Prijímoč so lodí pritom tokisto
gko pri obvyklom poč voní'
Rovnokym sp sobom mož no zoznomenoť
ng p- s_ i nohr vky z gromof nov,ch
p-lotní. Po stločení tločidlo oznočeného
O tf progrom noh roty no mognetof -

!9vv P u so m že prehroť prijímočom.
T nové' roÍ'orbenie i' hlositosť 'm 

žeme
-nostovovoť.'pod|'o osobného vkusu. 

.;''

Prevádzka,'' 'uíi''ača 
-''

MoŽNosTl.':PRÍJMU '} ui:

Viete, že len v Eur pe procuje no stred-
lych vln ch vioc oko 2oo- ť,$sieločov,
hoci !9 tomto _ro_zsohu je miestb nojvioc
pre 100 stoníc? Z toho vypl vo, že rbzne
vysieloče R1ocu jri bud' 

'v -príliš 
tesnej

kmitočtovej blízkosti, olebo dokonco no
sp.olo.čnych vln ch, tokže oj pri dobrej
odlodivosti (selektivite) prijímočo nem _

žeme očok voť bezchybn príjem oni pri
t ch m lo vysieločoch vyznoěen ch no
stupnici. Pri tesnej kmitočtovej blízkosti
dvoch vysie,ločov vznikne sprovidlo vy_

:.oky piskot, ktor1i možno zmierniť potto_
čením vysok ch t nov, notočením'regu_ltoro zoÍarbenio. V in' ch prípodoih,
nopr. P'i spoločnej olebo m lo odlišnej
vlne dvoch silnejších vysieločov (prejo-
vuje so skreslením, bručoním olebo pie-
rušovoním) neost vo, len prelodiť $rijí-moč no iny, menej rušeny vysietoč. Ňo

:

yerri kr tky'ch vln ch, vzhÍodom no v' _

hodnejší sp sdb modul cie o zníženie
rušenio otmosferick mi poruchoryi, je
p.odstotne ,lepší príjem oko no ostotn' čh
vlnov ch p smoch. Pi.íjem je všok možn
|"n no mo lé vzdio,lenosti a intezito Prí_jmu je ovplyv ovon silne ročnou o
dennou dobou.

ELEKTRÓNKY
lrljimoč je osoden elektr ni<omi:
Ecc85' EBF89, EAA91, ECL8 o séléno_
vym usmer ovočom PM 28 RA. Elektr n-
ky .:." zo-sunuté do príslušn ch objímok
pod!'o 

-obr zku no zodnej stene ;-prijí_

roč9.. Pri vypodnutí elektr nky , oĚji'i'_
ky olebo i'ch z mene príjímoč_nehr 'Keby ste z nich niektorri nohrodzovoli
Rovou, postupujte tokto: stor elektr n-
ku vytiohnite kolm' m ťohom hore. Ni_
!s.av .jy nevylomujte oni neot čojte, po-
škodili !y stu jej objímku'v z klodnej
doske olebo odlomili jej kolíky. I

NovrÍ e'lektr n ku notočte jej kqlikmi no
p tici oproti dierkom v objímke o mier-
nym tlokom ju zosu te.

osVETIovAclA ŽlARovKA
Osvetl'ovocio žiorovko ,,Žn stupnice je
7 V - 0,3 A. Ak so V m prep li, vyme-
níte si ju íohko somi, ole len žior:ovkou
rovnokého druhu. Pri rn mene stiohnite

I
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jej objímku z držioko, chybnrj vyskrut_
kujte o nov noskrutkujte. Pred v me-
nou vytiohnite sieťov šn ru zo z suvky.

slEŤoVÁ Po!sTKA
Sieťov tepeln poistko "P" so noch ádzo
V sieťovom tro nsform tore (pozri obr -
zok). Ak so V m t to z okejkol'vek prí-
činy roztoví, vyme te jej tovnri vložku
zo rovno k .

Po vychlodnutí sieťového tronsform toro
ju zoveste medzi h čik o pružinu tok,
9by h čik tesne objímol klodičku vložky.
(N hrodn vložko je priložen .) Ak so
vymenen vložko opoť roztoví, ide o z -
vodu V prijímoči, ktorri dojte odstr niť
v odbornej oprovovne. Pr.i v'mene po-
istky vytiohnite sieťovrj šnrjru zo z suvky.

UDRŽBA PRIJíMAČA
A GRAMoFÓNU
Ak chcete, oby V m rozhlosov prijímoč
dlho o dobre sl žil, nevystovujte ho pro_
chu, vlhkosti oni prílišnému teplu. Ne_
bojte so monipulovoť s jednotliv' mi prV-
komi tok, oko je uvedené v n vode, bez
prílišného n silio. To plotí zvt šť o no_
t čolí. u krojn ch poloh ch jednotliv ch
9om bíkov.
občos vyčistite lodiocu stupnicu o skri_
u prístrojo suchou mokkou hondrou o

ospo rQz do roko nechojte odstr niť
i proch, ktor so usodil vo vn tri prijí_

močo. Nikdy všok somi neodoberojte
spodn kryt; poškodili by ste plombu o
strotili tok n rok no z ručné oprovy.
Tokisto nechojte rsz do roko prekontro-
lovoť vonkojšiu onténu o uzemnenie,
oby so udržolo ich dobr funkcio o oby
nebolo ohrozen verejn bezpečnosť.
Gromof n si nevyžoduje zvl štnej držby
o pri spr vnej obsluhe V m bude pro-
covoť spo[ohlivo. s prenoskou trebo
všok zoch dzoť opotrne,oby nedošlo
k poškodeniu hrotov. Sofírov' m hrotom
prenosky m žete prehroť 1000 str n
štondordn ch plotní o 20o str n p,lotní
s mikroz znomom (,A 25 cm). Potom
hroty vložky V prenoske musí vymeniť
od born y' z vod,
Vložku VK 311 z prenosky l'ohko vybe_
riete po nostovení prepínočo do polohy
,,|{.., ked' polcom l'ohko zotločíte vložku,
vysuniete ju smerom dozodu o odobe-
riete všetky tri prívody so zdierkomi z ich
kolíkov.
Zdierky s izolovon mi prívodmi so po-
tom novlečťr no krojné kolíky novej vlož-
ky, prívod bez izol cie musí byť spojeni
so strednym kolíkom. Vložku potom zQ-
tločíte spoť smerom dozodu tok, oby jej
v'stupky zopodly do bojonetov ch it-
liskov vo vn titri prenosky.
Mozonie ložisiek o prevodového mecho_
nizmu gromof nu odporrjčome zveriť rgz
zs dvo roky odbornej oprovovne.

DoLÉ,ŽlTÁ PRlPoMlENKA !

Ak je prijímoč V z r'učnej lehote, ktor
trv 6 mesiocov (počíto so odo d o
predo jo), nedopor čo so robiť o kékol'-
vek z sohy v prijímoči; inok hrozí stroto
n roku no z ručné oprovy.
Prístroj bol pred odos,loním zo z vodu
storostlivo presktišony o ok so budete
presne držoť n vodu, poskytne V m
dobré služby. Keby všok proti očok vo_
niu neprocovol spr vne, vysk šojte:
1 . Či je V z suvke, flo ktorrj je zo po_

jeny, pr d o či m vidlico prívodnej
šn ry dobr dotyk.

2, Či nie je vypodnut olebo prerušen
tepeln poistko.

3. Či je spr vne pripojen onténo o
uzemnenie.

4. Či je prijímoč spr vne osoden' elek_
tr nkomi o či mojri dobn dotyk v ob-
jímkoch. Ak so nezohreje niektor
elektr nko po niekol'k'ch minut ch
prev dzky, je chybn o musí so no_
hrodiť novou.

5. Ak so nerozbehne gromof nov mo-
tor pri vych len í prenosky doprovo,
kontrolujte prepínoním volič r' chlosti
ot čok, či je prevodov' kot č spr v_
ne zo roden .

Ak je porucho mimo uvedenej príčiny,
do jte prijímoč do oprovovne' ktor je
poveren vykon voním z ručn, ch opr v.
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Snahou robotníkov a technikov výrobného zá-
vodu bolo, aby Vám prÍstroi priniesol mnoho
prÍiemných chvíl'. Na vyuŽitie všetkých ieho
predností ie však potrebné, aby ste sa ob ozná-
mili s ieho obsluhou, a preto skOr ako pripoiÍte
prÍstroi na siet, prečítaite
si pozorne tento návod.
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