


Návod na obsluhu prijí maěa ARloSo 2836 AB_1 ARloso 2

Vá¾ ený spotrebiteí !

kon¹ trukcia pdií maěa, ako i starostlivosť  venovaná jeho u]ť oju 1w.louq
pd správne wŘoňanei Ó'usluhe zaruěujrl vysokrl prgv|ozt<oyrl spolahlivosť
á ruáiiinu iepí odukciu prijí mané ho progjramu. Pri obsluhe_priií mač a sa riaďte

|ooň poryňov uvedenybrr v ďaĚí crr-ěastiach tohto návodu, preto je vo

ÝáB*i 
'áú jme, 

aby stó si návod na obsluhu pred uvedení m prijí maěa do

ěinnosti pozorne pre¹ tudovali.
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1. tlvodná č asť  - technické  ú da|e

Osadenie:

Rozmery:

Hmotnosť :

Vlnové  rozsahy:

itlivosť :

1 lO, B tranzistorgv, tr6 diód

64 x '! 47,5 x ?42 mm

1,2 kg

DV: 148,5 - 283,5 kHz
SV: 526,5 - 1 606,5 kHz
KV: 5,95 - 12 MHz
VKV I: 66 - 73 MHz
VKV Il: 87,5 - 10B MHz

VKV: 100 pVlm - pre odstup s/¹  = 26 dB
KV: 1000 pV/m - pre odstup s/¹  = 20 dB
V: 1400 pV/m - pre odstup s/¹  = 20 dB

DV: 4000 pV/rn - pre odstup s/¹  = 20 dB



elektivita:

Napájacie napátie:

V stupny vykon:

9 V - 6 ks galvanick ch č lánkov baté rie typu 134
alebo H 14, UM-z, 22a V/50 Hz
750 mW/B Ohm - 5 Yo

99.Uer pnidu pri P men. pri napájaní  z baté rie: 180 mA
Prí kon pri napájaní
zo siete: 6 W

Prijí mač  woiili.pgqq!"pt_rp!" podmienky Č st{ ge 73()3 (prenosné )
skupina 2 a CSN 36 7000, CSN 334230

Prevádzkgvé  podmienky: -5'C a¾  +45 'C, vlhkosť  85% pri ZO b.

2. Dóle¾ ité  iní ormácle

_ v prí pade, ¾ _e prijí maě nemáte v prevádzke na sieť ové  napátie, sieť ovrl
¹ nú ru..z bezpeč nostn ch dóvodov odpojte od zásuvky sieť ové ho napátia a
od prijí maěa

|rijir$ Tu l b.ť  odpojg.n od zásuvky sieť ové ho napátia aj pri vkladaní
galvanicklí ch ělánkov napájacej baté ňe. 

-

Ak je prijí mač  v záruke, neodporrlč a sa v ňom robiť  nijaké  zásahy, lebo
v opač nom pnn9dg sa stráca nárok na opraw v záruěňej bhote, ®arul<a
a zárué né  p9dmienky sr] uvedené  v záruč riom liste. V prí páde, ¾ e prijí mač
nebude splávng pracova{ prekontrolujte vlo¾ enie bateribvircrr eianróvá pri-
pojenie prijí mač a na sieť .

.X"O. Ť ani po tomto prekontrolovaní  ěinnosť  prijí mač a nezlep¹ í ,
odovzdajte ho do opravy. Adresu najbli¾ ¹ ej oprariovne vám oznámi
predajňa, v ktorej ste prijí mač  zakrlpili.

prijí mač  chráňte pred vlhkom, prachom a veí kou tep|otou. Ak prijí mač
pou¾ í vate v prí rode alebo v automobile, odloáe ho na také  miesto, Řoie nie
je vystavené  slneěn m l ěom.

Nedokonalé  vlo¾ enie galvanick ch ělánkov napájacej baté rie spósobuje
ru¹ enie, _prejavujrlce sa ako praskanie, preru¹ óvánie-prí jmu a'pod. Po
skonč ení  posluchu nezabudnite prijí mač  vypnú ť , aby sá baté ria zbytoč ne
nevybí jala.

.,Galvanické .č lánky rp.lrupgj_te do?.asoby a pri krlpe si v¹ imnite vyznač en
dáJ.j.r.,. dokedy sa mó¾ u skladovať . taré  baté rióvé  ělánky sa 

-r 
chlej¹ ió

vybí jaj .
V prí pade, .¾ e prffia9.dth¹ _í  č as nepou¾ í vate na baté riové  napájanie,

gbe{e.? .n9h9 galvanické  ělánky, ldOo icn ¾ ivotnosť  je obmád®ená.
Presakujtlcj elekrolyt cez obal ělánkov, prí padne chemické  v pary z é lán-
kov do prijí maěa mó¾ u zaprí ěiniť  jeho po© kódenie.

VKVS t 300=28dB
SV S+ 9=27dB
DV S+ 9=30dB



3. Struěný opis

2836 AB_1 ARloso-2 je prenosný rozhlasový prijí mač , umo¾ ňujrlci prí jem

rozhlasových programov výsielaných na rozsahu dlhých vin (DV), stredných

ví n (SV), Řrátkycňví n (KV), axo iveí mikrátkych ví n (VKV) v pásmach VKV l

a vkv'll. Jeónotlivé  vlnové  rozsahy mo¾ no voliť  tlaěidlami, priií mač  je

kon¹ trukěne uspósobený tak, ¾ e ho mo¾ no napájať  z baté rie 9 V alebo

priamo zo siete 22O V. Prijí mač  je vybavený: teleskopickou anté nou na

iozsah VKV a KV, í eritovou anté nou pre rozsah SV a DV, zásuvkou na

pripojenie vonkaj¹ ieho reproduktora, zásuvkou na pripojenie gramoí ónu

bbnó ,n"gnetoí ónu a zásuvkou na pripojenie sieť ové ho napátia. Priemerná

doba preřádzky zjednej sady galvanických ělánkov pri výstupnom výkone

s0 mW je cca 50 h. odber prrldu pri nastavení  regulátora hlasitosti: na

minimáňu hlasitosť  je cca 20 mA, na strednú  hlasitosť  cca 50 mA a na

maximálnu hlasitosť  cca 150 mA.

4. Rozmiestnenie ovládací ch prvkov a pripájací ch zásuviek,.pripoienie
ďal¹ ieho reproduktora, magnetoí ónu a gramoí ónu (obr, ě, 1)

1 - Zásuvka: sieť
2 - Zásuvka: reproduktor
3 - Zásuvka: gramoí ón - magnetofón
4 - Zapí naě - vypí nač , regulátor hlasitosti
5 - Tónová clona

v zatlaěenej polohe tlač idla prevládajú  v reprodukovanom programe

hlboké  tóny

6 - Gramofón - magnetoí ón
7 - Veť mi krátke vlny
B - Krátke vlny
9 - Dlhé  vlny

10 - Stredné  vlny
11 - Prepí nanie pásiem VKV l - VKV ll
12 - Anté na VKV a KV
13 - Ladenie



Obr.1 Flozmiestnenie
ovládací ch prvkov a pripájací ch zásuviek

.s
-,t &i*Ť

Ř

ť



1

l

l

Prlpojenie d'al¹ ieho reproduktora

Na prijí maě do zásuvky (2) mo¾ no pripojiť  ďal¹ í  reproduktor s im-
pedancioir 8 ohmov, ktoré ho prí vod je ukoněen normalizovanou vidlicou 6
Ár ggZ 5,t. Po zapojení vidlice prí vodu od reproduktora do zásuvky (2).9a
reproduklor vstavan v prijí mač i samoěinne odpojí  a v ěinnosti j_e iba
vonkaj¹ í  reproduktor. Pripojenie prí vodnej ¹ nriry {vodiěov) k vonkaj¹ iemu
reproduktoru a vidlici 6 AF 897 51 musí  byť  urobené  odborne a spájkovaní m,
a6,y sa vylrí ěila mo¾ nosť  vzájomné ho vodivé ho spojenia obidvoch vodič ov
¹ niiry. Ttito zásadu treba dodĚať  aj pri upevňovaní  prí yodpi ¹ nú ry (napr.
klincbm) v prí pade, ¾ e sa vonkaj¹ í  reproduktor umiestňuje vo váó¹ ej
vzdiabňosti bď prijí mač a (napr. v susednej miestnosti). Vzájomné  vodivé
spojenie obidvoóh vodiěov ¹ nrlry máza následok po¹ kodenie prijí maěa,

Prevádzka priií mač a s magnetoí ónom a gramoí ónom

prijí maě po pripojení  magnetoí ónu umo¾ ňuje nahrávanie prijí mané ho
programu na magnetick pásku s hlasit m odposluchom 

_ 
nahrávané ho

irrogramu. Magnetófón sa pripája pripájacou ¹ n rou z jeho prí slu¹ enstva na
priií mač  do zásuvky (3).' 

Fri nahrávaní  programov je obsluha prijí maěa taká istá ako pri be¾ nom
prí jme. Nastaveňie 

-regulátora 
hlasitosti a tónovej clony nemá v_p|yv.!.a

ha'hrávku. Pri prehrávaňí programu z magnetofónu ireba zatlaěiť tlač idlo (6).

Pri prevádzke prijí maěa ©  gámoí ónom sa. gramoí ón pripoji (podobne ako
ma netofón) 

-dó 
zásuvk (3). Hlasitosť  reproduktorovej nahrávky sa

naslavuje regulátorom hlasitosti. Tlaěidlo (6) musí  byť  zatlaěené .

5. Prí prava prijí mač a na č innosť  - obsluha

Napájanie prijí maěa
PoómieňXÓu správnej í unkcie prijí maěa pri napájaní  z baté rie. je

dostatoěnó prevádzkové  napátie baté rie, ktonJ zostaví te zo ¹ iestich
galvanick ch ělánkov typu 134 alebo ekvivalentné ho typu.

Vto¾ enie gatvanick ch č lánkov (obr. č . 2, 3)

Pri vkladaní  č lánkov napájacej baté rie postupujte takto: po zatlač ení  krytu
p zdra na baté riu fie umiestnené  na zadnej strane prijí maěa). nad ¹ í plgu
á Pno vytiahnutí m v smere od prijí mač a vloáe ělánky napájacej baté rie
v poradí  a polarite, ako je uvedené  na obr. ě. 3 a puzdro krytom uzatvorte.
Na pohodlnej¹ ie vyberanie č lánkov napájacej baté rie sl ¾ i. textilná. pá9k?,
ktori] treba pied vlÓ¾ ení m galvanické ho č lánku 3 a 6 prelo¾ iť  podí a obr. č . 2.
Pri vyberaňí  ělánkov napájacej baté rie sa po vytiahnutí  textilnej pásky
uvoí niač lánky 3a6 at m umo¾ niapohodln v menu celejbaté rie.
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Obr. č . 3 Vlo¾ enia galvanickych č lánkov
napájacej baté rie (polarita a poradi9)
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Napájanie prijí mač a zo siete

prijí mač  je prí pustné  pripojiť  nq sieť ové  napátie, ktoré ho in¹ talácia
zodpbvedá ' plátriým práoiisbm Č stl. Napájacia ěasť . 

, 
prijí maěa ie

kon¹ truovan á'tak, ¾ e napájahie z baté rie na sieť  sa automaticky prepoj! p9
zasunutí  sieť ovej ¹ nú ry do iásuvky na prijí mač i a po jej pripojení  na sieť ové
napátie 220 V.

kon¹ trukcia napájacej č asti prijí mač a umo¾ ňuje regeneráciu !apáJa99j
baté rie vtedy, ar já É rijí niae zapojený na sieť . Na ěiastoěné  dobí janie baté rie
spravidla pdstaeieás, v ktorom je prijí mač  v prevádzke napájaný zo siete.
Áutomatiiké  prepnutie napájaniá zo siete na napájanie z baté rie sa vykoná
po vytiahnuti sié ť ovei ¹ nrlry zo zásuvky sieť ové ho napátia a zásuvky na
prijí mač i.

Obsluha

po zvolení  spósobu napájania (baté ria alebo sieť ) prijí maě uvediete do
prevádzky otáěaní m gombika (4). po¾ adovaný vlnový rozsah, prevádzku

irllimaea' s gramofóňom abbó' magnetofónom (prehrávanie) si zvolí te
iaitaěenrm tta_-ěiOta (6, 7, 8, 9, 1O). Po¾ adovaný rozhlasový vysielaě si zvolí te
otáč aní m gombí ka iadenia (13).'Na nastavenie hlasitosti je urč ený. regulátor
hlasitosti 

-(4). Na nastavenie tónové ho zafarbenia reprodukované ho
programu jd ú rěené  tlaěidlo (5). Tlaěidlo sa do póvodnej polohy vráti po jeho

opátovnom zatlaóení .

6. Anté ny

Na prí jem rozhlasových vysielaóov vysielajú cich na. rozsahu _Dv a s.v je

v prllí ináč i vstavaná fé ritová anté na. Ňajsilnej¹ í  a naimenej ru¹ ený prlj9T
nálaáené no vysielaěa dosiahnete vhodným nasmerovaní m (natoč ení m)
priií mač a. Na §rí jem vysielaěov VKV a KV je urěená výsuvná anté na s otoč -
'ný'm rí uom pbsí eoneňo č lánku. Na dosiáhnutie najlep¹ ieho prí lmu treba
anté nu vhodne nasmerovať .

Výsuvnrl tyěovrl anté nu vysrivajte postupne v¾ dy po jednotlivých č lánkoch
ť ahóm za Úrchnr] ěasť  ělánku váč ¹ ieho priemeru. Prí jem rozhlasových
programov na v¹ etkých vlnových rozsahoctt závisí  od miestnych prí jmových

Podmienok a od vzdialenosti vysielač a od miesta prí jmu.

7. Odstránenie prí padných porú ch

Na sieť ovom transformátore v prijí maěi je ¹ peciálna ochranná tepelná
poistka. Jej prí padné  preru¹ enie signalizuje chybu v napájacej č asti a preto
'prijí maě 

nié 'je'mo¾ né  pou¾ í vať  nď napájanie zo siete. V takomto prí pade
bdbvzdajte'prijí maě ha opravu do odbornej opravovne. Skreslená
reproduktia, 

'aŘo i zní ¾ ený poěet prijí maných vysielaěov pri napájaní
prilí mač a zbaté ňe svedč í  o'vYUitr baié rí e, preto;u treba vymeniť .



8. Dodávané  prí slu¹ enstvo

Sieť ová ¹ nú ra, návod na obsluhu, záruč ný list, spotrebitelský obal, sché ma
zapojenia.

Odporú č ané  prí slu¹ enstvo

Gramoí ón: výrobky ¹ . p. TESLA Litovel s kry¹ tálovou alebo keramickou
vlo¾ kou v prenoske

Magnetofón: výrobky ¹ . p. TESLA Přelouč
Reproduktor: ARZ 3808 - vstavaný vo vhodnej skrinke

g. tJorzoa priií maěa

Č istenie: hladké  plochy prijí mač a oč istite mákkou navlhěenou látkou.
Mrie¾ ku pred reproduktorom oěistite pomocou vysávač a.

UPozoRNENlE!
Ak ste prijí mač  vystavili prud¹ í m klimatickým zmenám (chladno, teplo,

sucho a §od.1, vyěliajte s jeho uvedení m do prevádzky_po dobu, ne¾  sa
teplotné  domé ry Ú prijí maěi ustália a prispósobia okoliu. Táto doba závisí  od
vetkostiirexonánybhzmien a pohybuje sa od 2 do 4 hodí n (prí padne iviac),
Keď stě prijí máě dlh¹ ie nepou¾ í vali, z dóvodu správnej č innosti,
odporrlč ame niekofkokrát prepnriť  tlač idlá prepí nacej sú pravy,

sieť ová ¹ nú ra sa nesmie nahrádzať  iným typom a iným vyhotovení m,
ako dodáva výrobca v prí slu¹ enstve výrobku!

priií mač  nesmie byť  vystavený kvapkajrtcej ani striekajú cej vode!

Zmeny vyhradené PROGRESSON, ¹ . p.
DUNAJSKA STREDA
1 PV 123 58


