
NÁVoD NA oBsLUHU PŘlJIMAČE
TEstA ,,óo5 A.'

JAK UVÉsT PŘl.tlvnČ oo cHoDU
Po vybalení přiiimače vyšroubujte šroubky, kterými ie přichycena zadní stěna.
Při odejmulé zadní stěně nepřipoiuite z bezpečnostních důvodů nikdy při!i-
rnač na síť.

fioY*P

I zá:křLa pro přepojování napětí _ P tepelná po|istka- ý uzemnění _ [ýqntena - Qpřípoika
gramofonové přenosky -( přípojka dal;iho leploduktoru.

. ELEKTRONKY
Přesvědčte se podle obrózku, zda isou elektronkv na svých místech. Normálně
jsou elektronky zasazeny do objímek iiž v továrně. Kdyby však byla některá
ze své ob|ímky vysunuta, zasuňte ieií vodicí kolíček do otvoru ve středu ob-
iímky a natočte elektronku tak. abv zapadla a potom íi zatlačte do obiímky.
Elektronku lze vylmoul pouhým VytaŽenÍm. Páčením a natáčením při vyiímáni
se eleklronka snadno poškodí.
. ŽÁRoVKY
Při výměně některé ze 3 osvětlovácích žárovek ó.5 V/0.3 A, stáhněte ieií drŽák
,i s obiímkou s nosníku, žárovku lze pak snadno vYšroubovat. Před výměnou
Žálovky ukazatele v|nových rozsahů, nařiďte však neiprve ladicím knoflíkem
stupnicový ukazatel do pravé kra-iní polohy, kdy ie ladicí kondensátor zavřený.
. PŘlPo]ENÍ NA sÍŤ
Přijimač lze napóiet zé střídavé sítě o 50 c/s a o napětí 110, 125, í50, 220 e
240 V. NeŽ zastrčíte vidlici přívodní šňůrv do zásuvky, přesvědčte se. ie-li při-
iimač přepnut na ieií napětí. ]ednopólová zástrčka l'l a (viz obrázek)' označené
bílým trojúhelníčkem, musí býti zasunuta do kontaktu síťového lransÍormótorrr



se steiným označením napětÍ. Přepoiení na Žádané napětl se provádl wsuru}
tím zástrčky, a zasunutím do příslušného kontaktu.

. PO]ISTKA
Přijimač je před vážnějším poškozenÍm elektrickým proudem chráněn tepelnou
pojistkou. Neosvětlí-li se po zapnutí stupnice, ie patrně poiistka přerušena.
coŽ zptavidla svědčí o vadě v přístroji. Pojistka mó bÝt nahrazena teprve po
odstraněnl závady.

. PŘlPo'ovAcÍ zDlŘKY 
'

Antenní přívod zasuňte do zdířky označené Y , přívod od uzemnění do zdítkv
označené i * . Na zdířky označené ( rnůžete připoiit další nizkoohmový re-
produktor (impedance asi'5 íJ ), tedy elektrodynamický reproduktor bez vý'
stupního transformátoru.

, Přívody od gramoÍonové přenosky připoite na zdířkv označené o . Při repro'
'dukci 9ramofonových desek přepněte vlnový přepinač do ieho pravé krainl
polohv' kdy sé obieví v okénku indikatoru vlnového přepinače svislé vinovkv.
Hlasitóit a'zabarvení reórodukce se řídí stejnými knoÍlíky iako rozhlos.

otssLUHA PŘlJlMAČE
'SÍŤoVÝ vYPtNAČ A R'EoUtÁToR HtAslTosTt (levý knoflíkl-
]e-li přiiimač připraven k provozu, zapněte iej vysunutím tohoto knoílíku. oŽ
uslyšíte klapnutí.
otáčením (noÍlíku ve šměru pohybu hodinových ručiček se reprodukcg z3'
silu-ie, v opačném smělu zeslabuie.

. VLNovÝ PŘEPlNAČ (druhý knofl'ík s pra.vé strany).
KnoÍlikem vlnového přepinače zapnete žádaný vlnový rozsah. Rozsah, no kteÝ
je přijimač přepnut označuje znak v okénku ukazotele vlnových rozsahů (vpra_
Ýo za ladicí stupnicí) shodný se znakem zakresleným vpÍavo u stupnic jed_
notlivých rozsahů.
Přijimaě jE přepnut 

""' 5i'15Í'íllí Í 'lÍ= uil'nl E.il Yi3ll31lí ;ffi[ 
'idlouhé vlny (1000 _2000 m) ie-li viditelný znak ll]

přehrávání gramoÍon. desek, ie-li viditelng znak íÍ

. LADtcÍ KN.oFLÍK (pravý knoÍlík většího průměru).
]sou-li etektronky zahřáty (asi 15 vleř. po zapnutí přijimače), noladíte Žádaný
vysilač na středníGh neb dlouhých vlnách otáčením ladiciho knoílíku tak, aby
se kryl stupnicový ukazatel s políčkem vysilače na stupnici, nebo aby udával
přibližně jeho vlnovou délku. Přitom má být knoÍlík voliče přednesu v levé
krajní nebo ve střední poloze, na úzkém pósmu. ]emnÝm otáčením ladicího
knoflíku v obou směrech opravte ladění, aby přednes byl co neilepší a obsa'
hoval neivice hlubokých tónů, bez ohledu na to, zda ukazatel krvie přesně
značku.

o PÁSMoVÉ tADĚNl (pravý knoÍlík menšího průměru).
Na králkých vlnách je přijimač opatřen pásmovým laděním, které unnoŽňulo
jednak pohodlné ladění vysilačů po celém rozsahu ladicí stupnice iako na
vlnách středních neb dlouhých, iednak v rozsahu iednotlivých krátkovlnnýcb
pásem rychlé a spolehlivé vyhledánl iednou zachycené stanice.
Před laděním nařiďte knoÍlíkem pásmového ladění krarší stupnicový ukazatel
do středu .ieho stupnice na značku v podobě troiúhelníku (dílek 47), poněvadŽ
jen ie_li v této poloze, souhlasí ceichování hlavní krátkovlnné stupnice. Otá-
čením ladicího knoÍlíku (velkého průměru) naladíme krótkovlnné pásmo nebo
vlnovou délku žádanéhó vysilače. Při přeiíždění iednotllvých krátkovlnných



pásem |1r, 1l, 3l, ?.i' 19 a íó m) laďcí mechanismus zaskočí a knoÍtíkenn pás.
mové.ho laděnÍ můžele pohodině ladir iednotlivé vysilače -v páimu. kieréoznačuje.hlauní.stupnicový ukazalet. Dílkv stupnice pasňouenojáaeni o'nu-
Fujl.po.lohu v pósmu a umožňuiÍ jeho opětovné vyhledání' Při přeiíŽdění krót-kovlnných pásem se uvolní slabým tlakem na lodicí knoílík samočinně zaráŽ-kový mechonismus Pssmového ladění lze samozřeimé uzit 
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. VoLlČ pŘEDNESU (druhý knoflík s levé strany)
].akost a.26bBrvení reprodukcé a současně odladivost (selektivitu) řídíme knoÍ-
líke.m voliče přednésu. Význam jednotlivých poloh, který je znázórněn obrózky
na.Ievé straně stupnice,.jgst následuiící: ie_li značka ná ŘnoÍlíku v levé kiainípoloze, jsou potlačeny hluboké tóny, přiiimač íe přepnut na úzké pásmo'a
.ve-l|ot1 citlivost. .Tato.poloha ie určeno pro posiech mluveného slova a vys!-
lačŮ slabých' vzdálených nebo vysilačů, ieiichž reprodukce ie provézena rúši-
v.ým hučením, ktéré vystupuie někdv ňéně, někdv hlasitěii.
V.další P.oloze jsou potlačeny vysoké tóny,'přiíimáč zůstává přepnut na úzképásmo. V této poloze poslouchárne slabé-á-rušené vysilače á pii reprodukci
9ramofonových desek potlačuieme šumění.
Je_li značka na knoÍlíku v tÍe'tí poloze, ie přiiimač přepnut na úzké pásmo, vy-
soké tóny nejsou však potlačeny. Této poiolry pouŽíváme k poslecl.ru vvsiiači,
rušených v pásÍnu širokém.
]e-li značka na knoílíku v pravé krainí poloze, ie přiiimač přepnut na široké
Pásmo. Tím zmenšíme sice.odladivost, ale zlepšíme bieanés vvsot<ýcrr tonr:.v léto poloze můžeme poslouchot ien silné a nerušené vysilače.. ANTENA A UzEMNĚNÍ
Chcete-li přijimače plně využít, připoite lei na dobrou vněiší antenu, neboťpříjem, kterého dosáhnete, závisí velkou měiou na použité aňteně a uzemnění.
D^obrá antena mé být zavěšena co moŽno neívýše Ve VolnéÍn prostoru, v délce
20_25 m (i se svodem). V oblastech zamořených porucharrli doporučuie sápouŽít anteny se stíněným svodem; pak je všók nutno prodloužit antenu o
ilejnou délku, jakou má ieií stíněná část. Antenu umístěte pokud moŽno da_
,kiko od rušivých zdrojů (elektromotorů, vedení silnoprouáÝch, teleÍonnich



atd').ó od kovových Žlabů, střech o okapů. Přiiimač postavte neiblíže k mistu,kde je antena zavedena do místnosti.
Z 'nouze nebo při dobrÝch podmínkéch stačí k příjmu silných vysilačů toké
náhraŽková nebo pokoiovó on_tena. Rovněž uzemňóvacího vedeni lze použítjako antenv; v tom případě zůstává uzemňovací zdířka volná.
Uzemnění proveďte měděným drátem o průměru asi 1,5 mm'a veďte ho co
nejkratší cestou k uzemňovací desce, k trubce nebo vodovodnímu potrubí.
Uzemňgvací desku nebo trubku nutno zakcoat nebo zarazit do země, abv
dosahovola stále vlhké půdy. Uzemňuiete-li nti vodovodní potrubí, ie ireoá
trubku v místě připoiení leskle oškróbai a pouŽít dobře přiléhaiící svorky.

. PŘíJEM KRÁTKÝcH VLN íó,5_51'5 m
KÍátké Vlny mají lu přednost, Že můžete přiiímat vysilače z velkých vzdálenostl
za. _p9měrně malého rušení příimu otmosÍérickými poruchami, které zvlóště
v. létě znemožňuií poslech na středních a dlouhých vinách. Příiám na krátkých
vlnách není však tak stálý a spolehlivý ioko na vlnóch delších. Jsou dnv, kdy
ie příjem velmi špatný a jindy opět předčí veškerá očekóvóní.
R'ovněž se liší podmínkv příimu na různých pásmech. Vlnv kratší než 20 m(pósmo 16 a 19 m), jsou t. zv. vlnv denni. Vysílací stanice na těchto vlnách
můžete nejlépe přiiímat, ie-!i dráha ieiich šíření převážně ozářena denním
světlem. Vysilače s vlnovou délkou mezi 20 až 55 m (pásmo 25 a 31 rn), isoudobře slyšitelny ve dne i v noci. Vvsilače s délkou vlnv kolem 50 m (óásmo
41 a 49 m) jsou vysilače noční, ieiich příiem se daří na větší vzdálenosti,
nenili dráha, kterou musí překlenout, ozóÍena denním světlem.
K snadnérnu vyhledóní jednou zachYceného vysilače v některém z krétkovín-

ných pásem. ie stupnice pósmového laděnl
opotřena mikrometrickým dělením' které ie slo-
ženo ze stupňovitě uspořádaných políček od
0-95.
Poznamenáte-li si pro příslušné krátkov|nné pás-
mo a zachycený vysiloč pořadí políčko, pod ními
stoií ukazatel stupnice, vŽdv iei snadno naidete'
]ako příklad člení poslouŽí vedleišÍ obrázek. ns
němž ukazatel krvie políčko 47.

NĚKoLlK PozNÁMEK
Přiiimač byl před odesláním pečlivě vyzkoušen a dbáte-li přesně návodu,'bu-
dete s ním spokojen. Kdyby však přesto nepracoval správně, vyzkoušeite:
1. Zda vidlice přívodní šňůrv má dobrý dotyk v zásuvce. Na př. stolní tampou

ziistíte, zda ie v zósuvce vůbec proud.
2. Není_li vypadlá nebo přerušená tepelnó poiistka.
5. ]e-li připoÍena správně an.tena a uzemnění.
,{. Nenili přijimač přepnut na reprodukci gramoÍonových desek'
5. ]e_li přiiimač správně osozen e!ektronkami a maií-li dobrý kontakt v obiím"

kách' Nezahřeie-li se některá elektronka po několika minutách provozu'
ie asi vadná a nutno ii nahradit novou.

ó. ]e_li příiem v blízkosti místního vysilače rušen proqramem, případně písko-
tem, pomůže mnohdy zařazení odlaďovače do antenního přívodt'r' odlaďo.
vač nutno naladit na vlnu rušícího vysilače.

Při eventuálních závadách obraťte se neidříve na pťodejnu. která Vém přiiimač
dodala.
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