Sem zadejte text

je rozhlasový prijímačso štvorrých lostným gramoGramorádio 1012A
''KoNcERT"
gramofónových
platní so stereofónnym záznamom,
fónom, vhodný pre reprodukciu
ktorý Vám má priniesť vel'a prí|emných chvíl'.
Robotníci a technici výrobného podniku sa Proto snažili dať mu všetko, aby túto
úlohu úspešne splnil' Ak však chcete využiťvšetky jeho prednosti, Ie dóležité; aby
ste pred zapojením prístroja na sieť pozorne prečítalitento návod a oboznámili sa
tak dokonale s leho obsluhou.

AKo UVlEsŤ GRAMoRÁDlo
DO CHODU

Po vybalení gramorádia a odstránení vložiek
z priestoru gramolÓnu vyskrutkujte 5 skrutiek

a odnímte zadnú stenu.

PozoR! Keď je zadná stena odňatá, nepripo'
jujte z bezpečnostných dÓvodov priiÍmačna
siet. v závode bol prijímačpozorne zladený,
preto netočte anl nehýbajte súčiastkamÍ

poškodit. Pred vytiahnutím elektrónky optÍc-

kého ukazovatela vyladenia EM84' ktorý je
umiestnený za ladiacou stupnicou, snímte
najprv z elektrÓnky zaistovací klobúčik.

Osvetl'ovacie žiarovky
stupnlce a ukazovateIa natočenla ferrltovej
antény [6,3 vi0'3 A] sa lahko vymenia vy_
skrutkovaním po zosunutí držiaku i s ob'Ímkou
z výrezu nosnÍka.

umiestnenými vo vnútri prístroja.

Pripojenie na sieť

Elektrónky

Gramorádio sa mÓže napáJat len zo striedaveJ
siete 50 Hz o napátí 120 aIebo 22o v (+100/0 ).
Napátie, na ktoré je prijÍmačprepnutý, udáva
číslona voliči ,'v" (viď obr.) vlditelné kruho-

Presvedčte sa podIa obrázku, či sú elektrónky
na svojich miestach (typové znaky elektrónok
sú natlačenéna baňkách). Normálne Sú elektrónky vsadené do svojich objÍmok už vo výrobnom závode, ak však bola niektorá zo svojej obiímky vysunutá alebo keby sa musela
rliektolá nahradit, postupuje sa takto: elek-

trónku natočte tak, aby jej plÍvodnékolíčky
stáli presne nad otvormi v objÍmke, a potom ju
Zasuňte do objímky. Elektrónka sa móŽe vybrat obyčajným vytiahnutÍm. Pri vytahovaní
elektrónku nenatáčajte, mohli by ste ju lahko

vým otvolom v pravej časti zadnel steny.
NapátÍe prÍpojky vášho bytu zistíte podIa
Íldaja na štítkuelektromeru.
Keby horné číslovoliča napátla
nesúhlasilo s napátím prípojky' vysuňte"v"
kotúčlkzo
spodnei časti voliča a natočte ho tak, aby
údal odpoveda]úcl napátiu prÍpojky bol hore.
V tejto polohe ho spolahlivo zasuňte spát do
spodnej časti voliča. Po prÍklopenízadnej
steny, ktoré sa prevádza opačným spósobom,

bude údaj kotúčkaoznačuiúcinapátie vašej
prípo'ky viditelný v príslušnom otvoré zadnej
steny.

Poistka
PrÍstroj Je proti vážnejšiemu poškodeniu elek-

tlickým prúdom chránený tepelnou poistkou

,,P", ktorá ie umiestnená na napájacom trans-

formátole (vid obt.). Keď sa poistka pretaví,
zaveste po vychladnutÍ sieťového transformátola novú medzÍ háčik a pruŽinu tak, aby há_
čik tesne objÍmal kladičku poistky. INáhradná
poístka Je priložená.] samozrejme, keď sa
prerušenie tepelnej poistky opakuje, ide o vážnejšiu závadu prístloia, ktorú móže odstránit
spravidla len opravárenská sluŽba.

Pripojovacie zvierky
obidva pTÍvody od antény pre velmÍ krátke
vlny IdipóIu] zasuňte do zvierok označených

_la' prívod
od vonkajšej antény pre

bežné

Iozsahy zasuňte do zvielky označenej Y . PrÍvod od uzemnenia zapojte do zvierky označe_
nei !.Do zvierok označených na obrázku í]
sa pripojujú obe doplnkové reproduktorové
sústavy IbliŽšie o zapojení vtd v odst. ,,Pripojenie reproduktofových sústav"); ak neide
o stereofónnu reprodukciu je možnévyuŽit

doplnkovú reploduktorovú sústavu pre ozvu-

čenie iného ptiestoru, prípadne miesto nej

zapojiť iný reproduktor vonkajší(o impedanclt
asi 4 o].PrÍvody od ma8netofónu sa zapájajú
do zásuvky označenei o ' zásuvka je pátpólová
a má vývod pre nahrávanie IdiÓdový výStup] a
pre prehrávanie, takŽe stačíma8netofón pre-

pojit prÍslušnou zástrčkou s prijímačom'aby

bolo umoŽnené bud nahrávanie programu pri-

jímačaalebo prehrávanie magnetofónových
pások.

AnténY a

uze mneníe

K dosiahnutiu dobrého príjmu zvlášt slabých

alebo vzdialených vysielačov je dóleŽitá dobrá
vonkajšia anténa a uzemnenie, i keď z núdze
alebo prl dobrých podmienkach stačík príjmu
silnejšíchvysielačov tiež náhradná izbová
alebo zabudovaná felritová anténa. Dobrá anténa pre príjem vysielačov na krátkych, stredných alebo dlhých vlnách má byt zavesená čo
možno najvyššie vo volnom priestore v dlŽke
20 až 25 m (i so zvodom]. Pre príjem vysielačov v páSme velllli klátkych vln je treba po'

užit zvláštnej antény Ídipólu) so symetrickým
zvodom o charakteristickej impedancii 240 O.
Iba v mieste vysielača je možnévyuŽiť vosta_
vanú anténu ,,D" Iviď obr.] pre velmi krátke
vlny. Ptijímačpostavte čo najbližšie k miestu,
kde je zvod antény zavedený do miestnosti,
tak, aby bolo vnútornéVedenÍe čo najklatšie.
Doporučujeme, aby ste montáž vonkaišei an_
tény dali ulobit odbornému závodu, pťetože
jeJ stavba musí vyhovovať platným pfedpisom'

Vonkajšej dipólovel antény sa dá úspešne
využit tiež pre plÍjem vysielačov na bežných
vlnových Iozsahoch.

Keď je k prijímačupripojená vonkaišia anténa
alebo dipÓl' je možnépoužitímtlačidla ,,F. A."
prechádzat striedavo na vonkajšiu alebo ferrl_

tovú anténu, pričom nie je nutné vonkajšlu
anténu odpojovat. Tak mÓŽeme pre kaŽdý
vysielač zvolit najvhodnejšlu anténu podla sily
prijÍmaného a rušÍvéhopola. Pre prÍjem krát_
kych a velmi krátkych vln nie je ferritová an
téna účÍnná,jej.natáčanie nemá vplyv na prí_
jem a stlačenÍmtlačldla ,,F. A." spojíme len
prívody pre vonkajšiu anténu nakrátko. To
z\ači, že pri príime na krátkych vlnách nesmie byt felritová anténa zapojená'

lJzemnenie
Gramoládio má byt vŽdy spolahlivo uzemnené_
Plívod k uzemneniu ulobte medeným drÓtom
o priemere asi 1,5 mm a veďte ho čo najkratšou cestou k uzemňovacej doske (trúbke]
alebo k vodovodnému potrubiu. Uzemňovacia
doska alebo trúbka sa musí zakopat alebo zaIazit do zeme tak, aby dosahovala stále vlhkú
pódu'

Ak uzemňujete na vodovodné potruble, treba
trúbku v mieste pripojenia oškrabat aŽ sa

Ferritová anténa'
ktorá je do plijÍmačazabudovaná, umožňuje
plíjem silných alebo blÍzkych vysielačov na
stredných a dlhých vlnách za súčasnéhopotlačenla porúch alebo Iušivých signálov, poklaI

prichádzajú z odlišnéhosmeru. Prijímačsa

pripojÍ na ferritovú anténu stIačenímtlačÍdla
s označenÍm,,F. A." Idruhé tlačidlo sprava
nad ladÍacou stupnicou]. Po StlačenÍtlačidla
sa rozžiari oklenko s označenÍm,,FERRIT" nad
lavým gombíkom na stupnici. Pretože Ierlitová
anténa má silný smerový účinok,snaŽíme sa'
keď je vysielač naladený, natočit ju Ilavým
gombÍkom váčšieho pIiemeru) tak, aby prÍjenl
bol najlepší za najmenšieho lušenia' Polohu
ferritovej antény, ktorú lndikuje ukazovatel
v okienku nad 8ombÍkom, si mÓŽeme poznačit,
aby sme ju pri príjme toho istého vysielača
nemuseli vŽdy znova vyhladávat.

kovove leskne a vodič pripojit doble pTiliehalúcou svorkou. Konce prívodov od antén a uzemnenia treba opatlit zástrčkou alebo prÍvodnými

kolíčkami,ktolé sú vhodné pre zasunutie do
zdierok pIístloja.

oBsLUHA GRAMoRÁDlA
Keď je prlpevnená zadná stena a gramorádio
Zapojené podla predchádzajúcÍch pokynov'
postupujte takto:

Tlač id lový p re pín ač
(uprostred pod stu pn icou)
Prístroj zapnite stlačenímtlačidla vlnového
rozsahu, na ktolom pracuje Žiadaný vyslelač,
prípadne tlačidla k pripoJeniu gramoÍónu
alebo magnetofónu.

Pohl'ad z prednej srrany
prenoska

ukezovatel' natáčanie re8ulátor híbky

tlačidlový

íerritovej

PrePínač

natočenia ferritovej
antény

antény

hlasitosti

Po zapnutí sa osvetlí stupnica a asi za 50 se_
kúnd (ked sa zahrejú elektrónky] ie prÍstroi
plipravený k prevádzke. označenia nad jed_
notlivými tlačtdtam1 označujúich funkciu.

Gramorádio je prepnuté stlačenímtlačidla
pod označenÍm:

VKV - na rozsah velmi

KV

krátkych vÍn { 65,5 aŽ 73,5 MHz|
- na rozsah
krátkych vin (5,95 až 18 MHz)

sv

- na rozsah

stredných vin

tlačidlový
register

oPtický

ukazovatel
vyladenia

výšky ladenie retulátoí
vyváženia

{520 až 1605

kHz|

- na rozsah
(150 až 300 kHz}
dlhých vin
o - na prevádzku s gramofónom
- na prevádzku s magnetoÍónom
Ó
VYP - priiímačsa vypne [tlačidlo sa vláti
do pÓvodnei polohy)
DV
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PrÍ zmene vlnového rozsahu, alebo keď má
byt prijímačprepnutý na prevádzku s glamofónom alebo ma8netofónom, stačÍlen stlačit
pIÍslušnétlačidlo. ITlačidlo označenéVKv
tfeba stlačit stlne]šie. ]

Ladenie
(p

ravý gombÍk malého Priemeru)

Po zvolení rozsahu nariadte otáčaním gombÍka stupnÍcový ukazatel na políčkoalebo
na frekvenciu nosnej vlny Žiadaného vysie_
lača. Keď lde o vysielač na dlhých' stredných

(t

(2

reprodukto- volič tePelná
rové sústavy naPátia Poistka
alebo krátkych vlnách, ukazuje polohu ladenia
horný stupnÍcový ukazovatel, keď ide o vysie-

lač na velmi krátkych vlnách, spodný stupni'

cový ukazovateI.
Potom jemným natáčaním ladiaceho 8ombÍka

v

obidvoch smeroch opravte ladenÍe podla
optického Índikátoru vyladenia Iv okienku
nad ladiacim gombíkom] bez ohladu na to, či
kryje stupnicový ukazovatel presne stred prÍ_
slušnej značky na ladiacej stupnici.
PriiÍmač je presne naladený' ked je vzdialenost medzl ze1eno svietiaclml plÓškami ukazo_
vatela vyladenia čo najmenšla. Keď je pri

ladenÍ 8ombÍk re8ulátora hlasitosti ( lavý gombÍk menšieho p emeru} vytočený úplne doIava, je ladenie tiché, bez vedlajšÍeho šumu.
Na krátkych vlnách [5'95 aŽ 18 MHz) pracujú
všetky vysielače v pásmach označených na
stupnici políčkami.PretoŽe na týchto pásmach
je ostrost ladenla podstatne váčšiaako na
st[edných, dlhých alebo velmÍ krátkych
vlnách, ,e nutné pri ladení otáčat gombÍkom
velmi lemne.

Regu

látor h lasitosti

ý gombÍk malého priemeru)
Hlasitost prednesu upťavte podla potreby
natočenímlavého gombÍka menšieho prie(l'a v

meru' NatáčanÍm v smere pohybu hodinových
ručičieksa reprodukcia zosilňuie, v opačnom
smere zoslabuje.

Tlačid lový register a tónové
clony
zafarbenÍe reprodukcie, tJ. pomer vysokých a
hlbokých tÓnov, móžete v šitokom rozsahu
prispósobit pťenášanémuprogramu alebo osobnému vkusu. Tiež rušenie často núti k obmed-

zenÍu vysokých, prípadne hlbokých tÓnov.
K tomuto účeluje prijímačvybavený jednak
tlačidlovým registrom, ktorý slúžik základ_
nému narladenlu tónových korekcií pre reprodukovaný program' jednak nezávisle ovláda_

nou výškovou a hlbkovou tÓnovou clonou.
Ak nie Je niektoré z tlačidiel registru označe_

nýcb,,REČ" a,,Š.PÁs" stlačené, pomer vysokých a hlbokých tónov v teprodukcii
vhodne
'e
upravený pre váčšlnu rozhlasových poradov.
Po stlačenÍtlačldla označeného:
v reprodukcii vyš''REČ" - prevládaiú
šie tóny'ako to vyžaduie dob_
rá zrozumilelnosť hovoreného slova
PÁs" - prtiímačie prepnutý na šlro''Š.
ké pásmo, čo ie výhodnó pIe

príiem silných vysielačov na
,,E. A."

',sTEBEo"

bežných rozsahoch

- priiimaě ie prepnutý na zabudovanú ferritovú anténu
- priiímaě prepnutý na stereofónnu reprodukciu

stlačenétlačldlo zostáva zasunuté a označuJe
tak, ktoré základné tónové korekcie prijÍmača
sú nastavené, prIpadne čl pracuje prl1Ímač
s ferritovou anténou alebo či je prepnutý na
stereofónnu reprodukc1u.

Po volbe základných tónových

korekcií

upravte, podla vlastnej volby alebo podmienok

prÍimu' zafarbenie reprodukcie pIynule riaditeInýml tónovým1 clonam1.

zapusteným kotúčom po Íavej strane tlačidlel
sa ovláda hlbokotónová clona. Ked Je kotúč
vytočený úplne doprava' sú zoslabené hlboké
tóny. NatáčanÍm dolava hlbok plynule prř
búda. Tak mÓŽeme často úspešnezmiernit hučanle, ktoré vystupuje rušive u niektorých
vysielačov.
zapusteným kotúčompo pravei strane tlačidiel
sa ovláda výšková tónová clona. Keď je 8oln_

blk otočený úplne dolava, sú zdóraznené vy_
soké tóny. otáčanÍm doprava plynule výšok
ubúda. Tak mÓŽeme velmi často úspešnepotlačlt pískanÍe, spÓsobené interferencÍou Imieša-

nÍm] dvoch kmitočtove blízkych vysielačov,
alebo pri reprodukcii 8ramofónových platní
potlačiť šumenie.

oBsLUHA GRAMoFÓNU
Prístroiom je moŽné prehrávat nielen gramo_
fÓnové platne so štandardným záznamom a
dlhohrajúce platne s mikrozáznamom, ale
i dlhohraÍúce platne so stereofónnym zázna_
mom. [Pred prvým použitÍm gramoÍónu musí
sa uvolnlt prenoska, ktorá je počas dopravy
pťipevnená k stoiančeku.)

Podla dluhu prebrávaneJ platne nastavte naiprv natočenÍmprepÍnačarýchlosti [v lavom
zadnom rohu 8ramofónového chassis) príslušný počet obrátok 8ramofónu. číslona ob_

rube, proti ktorému stojÍ otvor gombíka, udáva

zaradený počet obrátok taniera.
.Ak ie toto čÍslofarby ze|e\e1 (78 ot./min.], ide
o platňu so štandardným záznamom; vtedy sa

musí vlchlík prenosky natočtt tak, aby zelený bod na ňom bol proti čiernemu bodu ra-

mienka. Ak ]'e čÍslofarby červene1 [162/s, 331/s,
45 ot./min.), ide o platne s mÍkro- alebo so
stereofónnym zaznamom; vtedy sa musÍ vrch_
lÍk prenosky natočit o 180o tak, aby Jeho červený bod bol oproti černému bodu ramienka.
Pri prehrávaní platní s normálnym zázrlamom nesmÍe byt tlačidlo označené,,stereo"
zatlačené a naopak pri prehrávanÍ platní so
stereofónnym záznamom musÍ byť zatlačené.
Pre rozmiestnenle reproduktorov a správne
nastavente regulátora vyváženia zvukových
kanálov platia pokyny uvedené v časti o ob_
sluhe prijímačapri stereofónnej reprodukcit.
Gramofónovú platňu poloŽte opatrne na unášacÍkotúčgramofónu.

Po stlačenítlačidla s označenÍmp posuňte
prenoskrr doprava a keď sa rozbehne 8ramofónový motor, poloŽte opatrne hrot prenosky
do vonkajšej dráŽky platne' U platnÍ s velkým
stredným otvorom použite priloŽeného stre
diaceho krúžku. sÍla reprodukcie sa rladl regulátorom hlasitosti a zafarbenie zvuku buď

stlačením tlačidla ,'REČ" re8istra alebo
natočenímvýškove' alebo hlbkovej tónovej
clony ako prÍ príjme rozhlasu. Počas reprodukcie odporúčameuzavriet vrchnák skrine.

Akonáhle dosiahne ramienko prenosky vnútorný okral zvukového zázrlamu' gramofónový
motor sa samočinne vypne. Po prehranÍ platne
prenosku poloŽte znova na stoJanček [vpravo
od taniera). salÍrovým hrotom prenosky !e
možnéprehrat 1000 strán štandardných a 300
strán platní s mikrozáznamom. Potom sa musla
hroty vymenit.
Ak nebudete gramofÓn dlhšiu dobu pouŽÍvat,
odporúčame nastavit prepÍnačobrátok gramofÓnového laniera do medzipolohy' aby sa prítlačný 8umový kotúčprepÍnacieho mechanizmu nedetoImoval. PlepÍnačotáčaítevždy
vo smere šipky.

Nahrávanie a prehrávanie
magnetofó no m

Na ma8netofónový vstup prijÍmača označený
Ó móŽete pripojit bud magnetofón pre stereofónny záznam alebo normálny magnetofón.

prtpojenI masnetofónu a prepnutÍ prt'lmača na ktorýkolvek vlnový rozsah mÓŽete
zaznamenávat na pásku priiímaný program.
PriJímač sa ladÍ ako pri obvyklom počúvanl,
avšak regulácia hlasttosti a zafarbenie zvuku
nema'ú vplyv na nahrávku, pretoŽe ma8neto_
fón Je zapoiený pred nimi. Pri prehrávke gfamotónových platnÍ na magnetofón musí byť
zatlačenétlačidlo označenéO. Ak nahrávate
platne so stereofÓnnym záznamom na ma8netofÓn pre stereofÓnny záznam, musÍ byt tlačidlo označené ,,stereo" zatlačené.V ostatných prÍpadoch' teda ak nahrávate normálne
alebo platne so stereofÓnnym záznamom na
normálny magnetofÓn, alebo normálne platne
na magnetofón pre stereofónny záz\am, nesmie byt tlačidlo označené
zatlačené.
"stereo" móže byt
Po stlačenI tlačidla označeného
Ó
program nahratý na ma8netofónovú pásku re_
produkovaný prtjÍmačom.Pri reprodukcil normálneho [teda nle stereolÓnneho) Záznamu
nesmte byť tlačldlo označené,,stereo" zatlačenéa naopak pri reprodukcll stereofónneho

Pri

záznamu musí byt zatlačené.

oólrŽlTÉ PoKYNY

PRE

oBsLUHU GRAMoRÁDlA PRl
sTEREoFÓNNEJ REPRoDUKcll

U vášho nového 8ramorádia je významnýn
krokom k zdokonaleniu velnosti prednesu

možnost reprodukcie stereofÓnneho záznamu
z 8ramoíónových platnÍ alebo magnetofónu.
NaJprv si v krátkosti vysvetlíme, čÍm'salÍši

stereofónny prednes Ialebo steIeolónna re_
produkcia) od bežnei reprodukcle, to značí
takej, na ktorú ste zvyknutí u doterajších rozhlasovýcb prijímačov.KaŽdému je lste známe,
že i pri na]'vyššej kvallte prednesu prljímača

je dojem' ktorý vzniká prl počúvanínapriklad
hudby predsa len odlišný od dojmu, ktorý
vzniká pri priamom počúvanl orchestra. l ked
všetky hudobné nástroje zneiú verne' chýba
doleŽitý dojem priestorovostÍ zvuku. všetky
nástroje zneiú totiž z Jedného bodu, nevieme
si utvorit predstavu o rozmlestnení nástrojov
v orchestrÍ' chýba nám bezprostredný styk
s orchestroml proste chýba nám dojem priesto-

rovostl Zvuku' na ktorý sme zvyknutÍ z bež_
ného Života. A práve tento, nrožno povedat
posledný nedostatok v replodukcii zvuku, od_
straňuie stereoÍónna reprodukcÍa. U tohoto
spÓsobu prednesu nevyctrádza totiž zvuk z jedného bodu, z jedného alebo viacetých reproduktorov napájaných rovnakým si8nálom. sú
tu dve reprodukčlré sústavy napájané dvomi
signálmi [pravým a lavým}' takže hudobné
Dástroje' ktoré sú umiestnené v orchestri
vpravo' počujeme sprava' nástroje umiestnené
vlavo zlava a nástroje umiestnené uprostred
počujeme zo stredu. Teda tak' ako tomu v skutočnosti Je a výsledkom je dokonalý prlestorový viem zvuku, ako sme na to zvyknutí zo
skutočnosti.

U

miestneni.e reprod uktorov

optimálna vzdtalenost reprodukčných sústav
ie cca 2,5-3,5 m. Pri menšej vzdialenosti zužuje
sa zbytočne šírkaakustickej základne. [Pod
akustickóu základňou rozumieme plochu,
z ktorej počujeme hrat napr. orchester.) Pri
váčšejvzdialenosti reproduktorov m0že dijst
k vzniku tzv. diery v strede. vtedy je sÍce
počut pravý a lavý kanál, ale chýba splávny

stredový viem; zdá sa, akoby hudobné nástroJe
boli umiestnené vlavo, vpravo a v strede nič.
Najvýhodnejšie umiestnenÍe ťeproduktorov
v beŽných obytných mlestnostÍach býva v ro-

hoch mÍestnostl. Poslucháč má sedlet pokial
možno v strede tak, aby mal rovnakú vzdialenost od pravého i lavého reproduktora. optimálna vzdlalenost poslucháča od reprodukto_
rov ie taká istá' ako vzájomná vzdialenosÍ
reproduktorov.obidvereprodukčnésústavy ma_
jú byt umiestnené v pribllžne rovnakej výške.
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TaleŽl na indivtduálnych moŽnostiach a vkuse
poslucháča, ako bude mať umiestnené reploduktorové sústavy. Je ovšem nutné dodrŽat

správne pripo]'enie reproduktorových sústav
tak, aby dojem rozmiestnenia hudobných ná_
stroiov' ktorý vzniká pri reprodukcii, zodpove_
dal skutočnosti. Mohlo by sa totÍžprÍ nesprávnom pripojenÍ stat, Že hudobné nástroje, ktoré
sú v skutočnosti na lavej strane, by ste počuli
z pravej strany a naopak.

Reproduktorové sústavy maiú byt pripojené
tak, aby pri pohlade spredu bola reproduk-

torová sústava umiestnená vpravo od prÍstroja
zapoiená do konektoru označeného za zadlej
stene ako
a sústava umiestnená vlavo
',pravý"
do konektoru
označenéhona zadnej stene ako
,,Iavý"' Pri pťipojovanÍ treba dbat, aby vylÍso\'ané značky na zástrčkách reproduktorových

sústav boli oproti bielym značkám na zadnej
s1ene priiÍmača.

ie správneho stredo_
vého vjemu regulátorom
vy v ážen ia zvu ku
N
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Pod nastavením správneho stredového viemu
rozumieme taký stav' kedy zvuk, ktorý má vy_
chádzat zo stredu medzi reprodukto[mi, skutočne zo stredu vychádza. Na správne nastavenÍe najlepšte poslúžipredvádzacÍa platňa so
stereofónnym záznamom supraphon, kde hlásatel, uvádzajúcÍ Jednotlivé hudobné číslaa
vysvetlujúci princípy stereofÓnnei reprodukcie, musÍ byť počut zo stredu medzÍ oboma
feproduktorovými sústavami. Presné nastave_
nie správneho stredového vjemu prevediete

tak, Že po uvedení prijÍmačaa

gramofÓnu

s predvádzacou platňou do chodu sa postavíte

presne do stredu medzi reproduktorové sú_
stavy. Prltom vaša vzdlalenost od ktoréhokolvek reproduktora má byt rovnaká, ako vzáJomná vzdialenost reproduktorov. Nastavíte
vhodnú hlasitost a natáčaním regulátoru vy-

váženia zvuku Iplavý velký gombík) dosiahlrete taký stav, Že počuiete zvuk vychádzat zo
stredu medzi Ieproduktorovými sústavami. Po

dosiahnutí tohto stavu je nastavenie správneho
stredového vjemu ukončené. Takto prevedené
nastavenie re8ulátora vyváženia je správne
pre kaŽdú ďalšiu replodukcÍu stereofónneho
záZnamu. Nastavenie re8ulátola vyváženia Je
nutné kontrolovat po oprave prijÍmačaalebo
gIamofónu.

Zvláštnosti Príjmu

Na krátkych vlnách mÓžeme plijímat vzdialené vysielače za pomerne slabého rušenia. Pod-

mienky príjmu nie sú však stále ako na
vlnách dlhých a stredných a menia sa podla
ročnéhoobdobia a dennej doby. sú dni, kedy
je prÍiem zlý, a naopak niekedy prekoná všetky
predpoklady. PrIjmové podmjenky na róznych
vlnovýclr pásmach sa tieŽ velmi odlišujú. Vluy
kratšie ako 20 m sa dajú najlepšie pri]ímat na
velké vzdialenosti, ked je dráha ich šírenia
z váčšej časti ožiarená denným Svetlom' U vysÍelačov s dlžkou vh nad 40 m je naopak
možný dialkový prÍjem, keď je dráha, ktorú
musia pleraziť, bez denného S'/etla. vyslelače
s vlnovou dlžkou 20 až 30 m sa dajú spravldla
uspokojivo prljÍmat ako vo dne tak i v noci.

či je v zásuvke, na ktorú Je zapojený, prúd
a či má vidlica prÍvodnej šnúrydobrý dotyk.
2. či nte je vypadnutá alebo prerušená tepelná

Na vel'mi krátkych vlnách

3.
4.

vzhladom k výhodnejšiemu spisobu modulácie
a zníženiarušenia atmosfeIickýlni porucham!,
je počúvanie, najmá hudobných programov,
podstatne lepšie, ako na ostatných vlnových
pásmach. Príjem je však moŽný len na malé

vzdialenosti a intenzita príjmu je ovplyvňovaná silne ročnou a dennou dobou.

N

iekol'ko poznámok

PrÍstroj bol pred odosIaním zo závodu starostlivo preskúšanýa ked sa budete plesne držať
návodu, dosiahnete iste dobrých výsledkov.
Keby však proti očakávaniu nepracoval
správne, vyskúšaite:

1.

poistka,,P".
či je správne pripojená anténa a uzemnenie.
čl le prístroj správne osadený elektrónkaml
a či majú dobrý dotyk v objímkach. Ak sa

nezahreje niektorá elektrónka po niekol'
kých mlnútach prevádzky, Je ast vadná a
musí sa nahradit novou.
5. ak sa nerozbehne 8ramolÓnový motor prl
vychýlenÍ pIenosky doprava, kontrolujte
prepÍnanÍmvolÍčrýchlosti otáčok, či je prevodový kotúčsprávne zaladený.
V prÍpade, Že porucha je mimo týchto prÍčin'
daite gramorádio do opravovne, ktorá Je poverená prevádzaním záručných opráv; adresu
Vám dá každá predajňa rozhlasových prijÍmačov. Ak predložÍte plíslušný záručný list' pIevedie oplavovňa oplavy zadarmo v dobe šies
tich mesiacov od zakúpenia gramolád:a.

