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I(onvertor pro převod

\/I(\/ pásgn oIRt - 64-74ltrIz ccIR 88-108 MHz

q
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Éac:* .,)
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- I(onvert'or S 8o1 rozšiřuje rroáost použití. receiverů, tu-
nerů a přerrosnýďl rozhlasotlýďr přij jrnačů vybaverrýďr v1no-
vým rozsďen pro přij]rnač \1Kv - ccIR 88-108 MHz a d^'l ší
VI(/ rozsah - olm 64-74 MHz /č€skos1ovenské rozhlasové
stanice DĚvín' }Ťvězda , v1:tava/

- Zůstává zaďpvárra rrrržnost příjrru.r a repcodukce pořadů vy-
sílarrých stereofonrrě v oboru VIš/ rozsazích ccTR i oIRt

- Jednoduďrá insta]_ace - konvertor se zapoj í IÍEzi ant. sy-
stánatr:rrera1rcd.

- Provoz rra bateríe
- MÍnimáIní spot'řeba zajíšťuje dlou}rou žírzotnost použitýďl

baterií
- Pří zněně příjnnr rozsahu ccIR - OIRT nebo naopak nerrí tře-

ba přepojovat arrt. svod

i{APÁJBTÍ

1/ nřístroj je konstniován pouze pro pr.lroz z vestavěných
baterií

2/ Yložerí nodch bat'erií -
Nadzvednete víko bateríorrétp prostoru na spodní straně
přístroj e

3/ wožte čt1ři baterie IJM-1 /Irc R 2ol do bateriorrého
prostoru. Pozor na rryzrraěerou polaritu /+ a -/

4/ zas:tňE opět víko a zavřete bateriorrý prostor

W9Z94BÍ
1/ Předpokládáte-Ií, že přístroj nebude de].ší dobu provo-

zovár, doporuěuje se qrjÍrrut všectrrry baterie, aby se pří-
stroj v případě vyteěerrÍ elektro1lrtu ne1nškočli1

2/ vzhJ-:ďal k velmí nizke spotřebě proudu, předpokJ-ádá se
ryk1us qftněny baterÍí L/2 rolal a déle. Při použíťí mérrě



k\ralitních batelrií vzniká nebezpečí vycečerrí elekttoJ-y-
tu a tím poš]<Žer'í přístroje.
Dcporučujap do přístroje vkládat baterie ',nev].t'é]<aj ící',
LEAK PMF'

3ru Nepoužívejte přístroj rra sIurrci a v blízkosti toprr&o tě-
lesa nebo kalrerr nebo rra podobných místech s wsokou te-
plotou

4,/ NepoužÍvejte nové bateťíe spoIu s použit1íni bateriďÉ
nebo s baterj-gli j ínétro t!pu'. Baterie nikdy nedobíjejte
ani nezďrřívej te. l,'oh]_ by vytéci eIektřol!.t'' případně
doj íti k výbuchu

Irdikát r I'D
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INDII{ÁToR BAÍRTo/Ép neBÉrÍ r,m

Irrdj-kítor bateríovďro rnpětí zhasrre, j sou-li baterie vyčer-
pány. V tcrn případě nďrraěte baterie noýrr_i

TNSTAI,ACE FM KCTiI\/ffiIORU SENCOR S-8O1

1/ FM korwertor zapojte rrezi antenrrí soustavu a tuner 
' 
re-

ceiver, rozh1asový přij jrnaě

2/ PďLe použitého arrt. svodu zvolte odpovídaj ící vstupní
zdíŤlil /'75fl nebo 3@Q /, která je unístěrn na zad-
ní stěně přítroje

3/ Podte použitďp tlrreru, rozhlasorr&p příj írnače a poct.
resp. pod].e jej iďt vstqníďt zdířek' z\'olte odpovídaj í-
cí kabel /75 a : m Q /, kterým propoj íte tuner s FM
konvertorsn.

PRoDz FM Kct{\lffiioRu - PI{íTEM PÁs!,lA oIBT

r/ stlačer'ím tlačítka /?(IŇs./ uvealte konveť-tor do provo-
z1J

2/ Na tr:rreru, rozh1asován přij ínnči álo1ťe págÍlc
FM - UKW 88 - 1o4 /Io8/ l,lfrrz _ bdícím kroflíkan vyhle-
dejte žádanou stanici - při_bIižný ]gnitočet na stupnici
Vašho rozhlasov&o přij ínaěe, který odpovídá knitpčťu
žádanéto vysíIače si stanovíte z nás1eduj ící tabutlql:

Převáťlěný krLitďet oČlpovídaj ící lqÍLitočet na
stupnici Tuneru

94 Ifrlu
96 l!fr12

98 MIrz
1m MHz
J-O2 Wz
1O4 MHz

64 Wz
56 MHz
68 MHz
7O Wz
72 Wz
7 4 ltElz



Tato tab:lka le t;éž rrvederra na čelním pa'-
ne1u Vašďp konvertoru. rřípadrn nepřesrrost lrEzi kÍLi-
toěty na Vašan přij írraěí /atrlrý a konventoru rn1žete
korigovat ťrjJrEgÍl, který je přístr4rrý otvorgn v do1rr_i čás-
tí konvertoru a je ozrračerr n EINE ltlNNI}iGt'.

PrrÍE4 PÁsm' ocIR

Pokud ďcete přij ímt některý z rry'sílaěů vysílaj ícÍ v pás-
Íu ocIR a mátg_li pro příjan tohoto písna vhodné poďnín-
ky a odpovíčlaj ící antáru , stačí kornrentor opětným st1a-
čenún tlačíťka " PotÍm' " vypnout za předpokladu, že máte
konvertor zapojen jak fuIo dše popsáro propoj í se svod
antérry příno s přij írnačan /nrneran/.

TMil.IlAd TfoA]E

osazerrí:

Ftek.rozsah:

Napájerrí:

Roaěr1z:

Váha:

3 transistory, I dioda, 1 LD dioda

64 Iý\1z - 74 W12

]54 x 54 x l15 mm

grarnl: 600
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