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Obr .1
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GRAMoRADIo,,TÁBoR' TEstA 51207o

GRAMORADIO ,,TABOR" TESTA 512070

l*ávod k obslgze

Právě jste se stal i  šťastn' fmi maj i te| i  nového gramoradia TESLA
lTábor<, kter.f svou reprodukcí pÍedčí všechny dosud vyráběné
pÍij imače. Budete.| i  jej  obs|uhovat podle pokynŮ V tomto návodě
uveden'fch, budete s gramoradiem spokojeni a vyvarujete se pÍí.
padného poškození některfch součástí, jejichž vfměna m Že b.ft
i  značně drahá.

Seznamte se s obsluhou a v lastnostmi
gramoradia TESLA ,,Tábor< dŤíve, než
jej po prvé pŤipojíte na síť. Pročtěte
a prostudujte nejdŤíve lento návod a
neb'ojte se pÍi tom otáčet knoÍlíky.
Zacvičíte se tak snáze v nastavování
jednotIiv!'ch obsIuhovacích prvkri.



UVEDENI DO CHODU

PÍi odeimuté zadní stěně nepÍipoiuite z bezpečnostních dúvodŮ

nikdy na síť. Síťovou šřŮlu měite vytaženu ze zásuvky!

t

Elektronky (obr. 11)

odejměte zadní stěnu. Po uvolnění tÍí šroubr],  vytáhněte zadní stěnu

směrem do|ri z pÍíchytek v horních rozích. PŤesvědčte se, zda jsou

etektronky správně na sv.fch místech. Elektronky jsou do sv'fch objí-

mek správně zasazeny j iž v továrně. Kdyby však některá e|ektronka

během dopravy pÍece ze své objímky vypadIa, zasuĎte j i  správně

do objímky. ]ak to provedete, je uvedeno dá|e.

Miniaturní eIektronky

Miniaturní e|ektronka má sedm nožiček nestejnoměrně rozdělen./ch'

Elektronku vezrněte do ruky a natočte j i  tak, aby se její nožičky

kry|y s otvory v objímce. Pak e|ektronku do objímky zasuĎte a lehce

dot|ačte, až správně dosedne. Podobně s i  počínejte pÍi v ' fměně

e|ektronky. Starou jen z objímky vytáhněte a novou nasaďte podle

právě popsaného zpt isobu. Páčením nebo natáčením se mr]Že e|ek.

tronka pÍi vyjímání snadno poškodit .

K|íčové eIektronky

K|íčová e|ektronka má osm nožiček, rovnoměrně rozdě|en'fch a upro.

stŤed kovov.Í vodicí k|íč s v 'ystupkem. PÍi zasouvání eIektronky do

objímky zasuĎte její vodicí k líč do stÍedního otvoru objímky a na-

točte elektronku tak, aŽ poněkud zapadne a eleklronku do objímky

zatlačte. Z objímky Ize elektronku vyjmout pouh.fm vytažením. Mnohdy

nutno pÍi vytahování vyvinout i  značnou sí|u. Páčením nebo natáče-

ním se mrjže elektronka pŤi vyjírnání snadno poškodit .
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PÍl v.Íměně e|ektronkového ukazate|e ladění (>magické oko<) je

nutno vysunout prod|užovací osu s knoÍ|íkem šíÍe pásma, odšroubo-

vat krycí papír dna chassis pÍij imače a vyvléknouti  spirá lové pru.

žiny, které pi idrŽují objímku s ukazatelem |adění.

Uvo|nění gramoíonového chass|s

Pro dopravu je chassis gramoÍonu zaj ištěno papírov'fmi v|ožkami.
aby se nepoškodilo. Tyto vložky proto pŤed zahájením provozu

vyjměte a uschovejte. Muse|i-|i byste pÍístroj pÍeváŽet nebo pos|at

do opravy, zaj istěte vložkami chassis gramofonu, aby sedě|o pevně

a nemoh|o se pohybovat. PÍi normálním provozu je u|oŽeno na
čtyÍech spirá|ov.fch pérech, které zamezují pÍenášení rušiv!'ch po-

hybťr na pÍenosku gramoÍonu.

Pro Íádnou Íunkci pÍístroje pÍi pÍehrávání dlouhohratících desek
musí bft piístroj ustaven ve vodorovné po|oze.

PÍ|polení na síť

NeŽ pÍipojíte pŤístroj na sÍť, pÍesvědčte se, zda je pÍepojen na síťové
napětí, které máte ve Vašem bytě. KnoÍlík síťového pÍepinače je

pÍístupn.f po odejmutí zadní stěny. Na tomto knoflíku jsou čís|a,

která označují napětí sítě. Pod|e toho, na které napětÍ potÍebujeme
piepnout, postavíme knoÍ|ík pÍepinače tak, aby číslo udávající

napětí by|o nahoÍe. Po pÍipevnění zadní stěny je pak toto číslo

vidět okénkem v zadní stěně, které u o

je označeno nápisem lSÍŤn, a stojí 
s/ r

prot i  troj  helníčku pÍi horním okraj i

okénka.
PÍepínání provedete tak, že knoÍ|ík

vytáhnete, natočíte jej ,  aby pŤí.

s|ušné čís|o by|o nahoÍe a knoÍlík

dobŤe zasunete. Z továrny je pÍí.

stroj pÍepojen na 220 v. Motor gra.

mofonu se nepiepíná.



Poiistky

Gramoradio je j ištěno dvěma poj istkami, které jsou umístěny za
zadní stěnou pÍístroje a jsou pŤístupny jejími otvory. Poj istka P1
(obr. 2) je zapojena v síťovém pŤívodu a pojistka P2 je zapojena
v kladném napětí pÍístroje. Svítí.| i  stupnice a pÍi j imač nehraje a e|ek.
tronkov ukazate| |adění zeleně nesvítí, je pŤepá|ená poj iska P2.
Nesvítí.| i  ani  stupnice, a je-| i  v zásuvce proud, je pŤerušena poj istka
P1. V'fměnu pojistky provedete tak, že vyšroubujete bake|itov'f držák,
se kterfm vyjmete i trubičkovou sk|eněnou pojistku. Novou pojistku
téže e|ektrické hodnoty zasaďte do držáku a tento opět zašroubujte
a dobŤe utáhněte.

PÍipojovací zdíÍky

Antenní pŤívod zasuĎte do zdíŤky označené Y (obr. 2) a p ívod

od uzemnění do zdííky označené (obr. 2).

Do zdíŤek, označen.fch 6( (obr. 2), |ze pÍipojit druh'f Íeproduktot

o impedanci kmitací cívky ko|em 5 Q , tedy elektrodynamick'/ re.

produktor bez transÍormátoru. K pŤístroj i  >Tábor< |ze také pÍipoj i t

koaxiální reproduktor TESLA 514503 (ve skiíĎové ozvučnici s bass-

reí|exem). Mezi pÍístroj a koaxiální reproduktor nutno však zapojlt

pÍevodní transformátor o pÍevodu z 5 Q na 100 V (na pŤ. UPT).

PÍenoska gramoÍonu je pÍipojena trvale uvnitÍ pŤístroje.
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Antena a uzemněni

Mál| i  bÝt i  pŤij imače plně vyuŽito, jest tŤeba pŤipoj i t  jej  na'dobrou

vnější ántenu, neboť pŤíjem, kterého se tak dosiáhne, závisí ve|kou

měrou na použité anteně a uzemnění' Dobrá antena má b!'t zavě.

šena co moŽn nejv še ve vo|ném prostoru v dé|ce asi  25 m ( i  se

svodem). Musíte- l i  použít d|ouh'f  svod, prod|užte antenu tak, aby její

vodorovná část nad stŤechou by|a asi  10 až 15 m d|ouhá'
V oblastech zamoŤen.fch poruchami, doporučuje se pouŽít anteny

se stíněnym svodemj pak je nutné prod|oužit vodorovnou část

anteny o i t . ;nou dé|ku. jako je její stíněná část.  Antenu a její svod

umístéte co nejdále od rušiv.fch zdrojŮ (e|ektromotorr i ,  vedení

silnoproud.ych, ieIeÍonních atd.) a též od kovovych částí stŤecrh

u 
"r.upo. 

Ň. ' ,1z.t .-t i  pro nedostatek místa postaVit  antenu podIe

obr. 3, mťrŽete použít antenního systému pod|e obr. 4, ve kterém
je nutno dodržet rozevÍení ramen anteny.
"Ra' .na 

anteny mohou b' f t  sv is lá nebo vodorovná (obr. 5).

Pi i j imač postavte co nejb|íŽe k místu, kde je antena zavedena

z venku do mísrnost i .  P i i  velmi dobpfch podmínkách stačí pro s|ušn'f
pŤíjem také náhražková nebo pokojová anlena. Není-| i  j iného vf.

|noaista, je náhradou za antenu dobré uzemnění, jehož pÍívod se

V tomto-pŤípadě pÍivede do antenní zdíiky a uzemĎovací zdíÍka

z stane vo|ná.
Nej lepším uzemněním jest uzemĎovací deska, trubka nebo vodo-
,'oání potrubí. UzemĎovací desku nebo trubku nutno zakopat nebo

zarazit  do země, aby dosahova|a Vrstvy stá le v|hké pr idy. UzemĎu-
jete-| i  na vodovodni potrubí, jest t  eba trubku v místě pŤípojky

iesk|e oškrabat a pouŽít dobÍe pÍiléhající objímky se svorko-u. PÍívod

od uzemnění proveďte měděn'fm drátem o prriměru asi 1,5 mm.
Trubky rozvodu p|ynu se za uzemnění nehodÍ.

Ř
' i .

Obr.5

pi i i imoči

Obr. 4 Obr. 5



oBSLUHA PŘU|MAČE
Síťovf vypinač a Íízení hlasltosti (knoÍ|ík K2, obr. 1)

Je.|i pŤístroj pŤepojen na správné síťové napětí, mrjžete jej zapnoult
povytažením knoÍ|íku až us|yšíte k|apnutí vypinače. Stupnice se
osvět|í. Zasunutím knoÍ|íku se pŤístroj vypíná. otáčením tohoto
knoÍ|íku po směru hodinov'/ch ručiček se reprodukce zesi|uje,
v opačném směru zeslabuje.

Ylnovf pieplnač (knoÍ|ík K4, obr. 1)

KnoÍlíkem v|nového pÍepinače, kter ' f  je umístěn v misce na pravé
boční straně skŤíně, zapínáme jednot l ivé vlnové rozsahy a gramofon.
Pod|e barvy qkénka u pravého kraje stupnice je 'pŤepnuto na
rozsah, jehoŽ'barva se shoduje s barvou okénka. Modrou barvu má
krátkovlnn.f rozsah 15,9 aŽ 20 m, ze|enou barvu 24,8 aŽ 52 m. bí|ou
barvu mají v|ny stŤední 187 aŽ 571 m, červenou barvu v|ny dlouhé
í000 až 2000 m a konečně pÍi barvě černé, se značkou gramoÍonu, je
zapnut gramofon a umožněna reprodukce s desek.

ladění pÍli imače (knoÍ|ík K5, obr. 1)

, Žádany vysi|ač na stÍedních nebo dlouh'fch v|nách na|adíte otáčením
ladiaího knof|íku lak, aby se stupnicov'/ ukazatel kry| s po|íčkem
vysi|ače na stupnic i ,  nebo aby ukazova| jeho pi ib l ižnou vlnovou
dé|ku. Jemn./m otáčením |adicího knof|íku v obou směrech dolaďte
pÍesně podle e|ektronkového ukazate|e Iadění, aby vzdálenost mezi
ze|eně svítícími p|oškami by|a co nejmenší, bez zÍetele na to, zda
stupnicov'/ ukazate| je ve stŤedu pÍíslušného po|íčka. Ukazatel  Iadění
má dvě rr jzně c i t l ivé část i ;  méně c i t| ivá část se pÍib| ižuje jen pÍi
na|adění na s i|n.f  vysiIač. ]e-| i  knoÍ|ík pro Íízení hIasitost i  vytočen
zcela do|eva je |adění t iché, bez šumotu a poruch.

Nalactdno
n8 6||ď vysl|ac

I
I

šíÍe pásma - odladlvost (knoÍlík K1, obr. 1)

PÍi ve|kém množství vysilač se mnohdy stane, že do programu jed-
noho zaznívá poÍad druhého, sousedního vysi|ače. Toto míchání
stanio mŮžete ve|mi omezit ,  pŤepnete'| i  knoÍ|ík na zké pásmo, kdy
je pÍi j imač značně selekt ivnější _ má větší odIadivost.  Vol ič šíŤe
pásma má tŤi polohy (obr. 6).  Je.| i  prot i  bí|é značce na obvodu
misky širok.f  troj  helník, je odladivost nejmenší, tedy šíÍe pásma
největší. Tato po|oha je vhodná pŤi pos|echu-místních vysi lačr}, po-
něvadž v ní je reprodukce nejkval i tnější - s největším obsahem
vysok.fch lÓn . Ve stŤední poloze, kdy proti značce stojí stŤédně
širok' f  troj  heIník, je šíÍe pásma užší a poIoha je vhodná pro s labší
vysi lače. V druhé krajní poloze, ve
které je proti značce nejužší troj-
helník, je šíÍe pásma také nejužší'

V této poloze je odladivost pŤij i -
mače největší a proto lze pÍijímat
stanioe i značně rušené. Vfhodnfm
nastavením knoÍ|íkrj korekcí |ze pŤí-
jem rušeného vysi|ače ještě dále
z lepšit . Obr. 6

PÍep|nač reproduktorŮ (knoÍ|ík K7, obr. 8)

V.fkon pŤístroje dovo|uje použít i vnějšího reproduktoru, kter'f umís.
títe tÍeba v j iné místnost i .  Vhodn.f je kaŽd'f elektrodynamickf re-
produktor o impedanci kmitací cívky 4_'6 Q . Reproduktor piipoJÍte
do zdíŤek na zadní straně piístroje ( (| obr. 2).

PÍepinačem mŮŽete vol i t  něko|ik možností zapojení reproduktor .
]e-|i u šipky knoÍ|íku značka reproduktoru na vnějším oblouku štÍtku,
hraje vnější reproduktor a je.| i  značka na vnitŤním oblouku, hrají oba
v piístroji vestavěné reproduktory
(obr. 7). V |evé krajní pol,oze
hraje jen vnější reproduktor, v |evé
stŤední poloze hrají jen vestavěné
reproduktory, v pravé stÍední polo.
ze hraje vnější reproduktor pln' fm
v.fkonem a vestavěné reproduktory
se sníženou hIasitostí a v pravé
krajní po|o4e hrají všechny repÍo.
duktory pInou hIasitostí.
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TÓnové zabarvení reprodukce

Pod sklopn./m víkem skŤíně jsou da|ší tŤi knoÍlíky, z nichž dva jsou

určeny pro Íízení zabarvení reprodukce (obr. 8).  Těmito knoÍ|íky
mr]Žete plynu|e poopravit - korigovat - reprodukcri samostatně
jednak v pásrnu hlubok'fch tÓnri, jednak v pásmu vysok'fch tÓnri.
Docí|íle tím nejpÍíjemnější reprodukce, jaká se Vám |íbí.

Hloubková korekce

Nastavením knoÍ|íku (K5, obr. 8) mrižete reprodukď _f l lohat i t  nebo

ochudit  h|ubok./mi tÓny. U levého dorazu (u značky í-= t ;u repro-

dukce na hluboké tÓny nejchudší a u pravého (značka *- ) jsot l

h|uboké tÓny nejvíce zdrjrazněny. St iední po|oha je.označena 3-

PÍi posIecrhu hudby z rozhIasu je nejv ' fhodnější nastavení knoÍ|íku

na žlut. f  bod. PÍi poslechu Ťeči je vhodná po|oha aŽ u |evého dorazu.

Vfšková korekce

obsah vysok.ych tÓnťr mr3žete Íídit  podobně jako h|uboké tÓny, avšak

knoÍ|íkem K6, obr. 8. U levého dorazu (u značky == ) je obsah

vfšek nejmenší a u pravého dorazu (značka ==) jsou v.fšky nej-

více zdŮrazněny. PŤi pos|echu hudby z rozh|asu je nejv! 'hodnější

nastavení rnoÍ|íku na ž|ut.f  bod. PŤi pos|echu Íeči je v ' fhodnějši

poloha až u pravého dorazu.

K7

116
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OBSLI..IHA GRAMOFONU
Vestavěné gramoÍonové chassis je pŤizpr isobeno pro pŤehrávání
gramoÍonov./ch desek se standardním i  jemn.fm záznamem (d|ouho.
hrající desky). Ta|íŤ gramofonu se mr]že otáčet trojí rych|ostí. Pro
pŤehrávání normálních _ standardních - desek je určena rych|ost '
78 otáček za minutu a pro dlouhohrající desky je rych|ost 33% otáčky
za minutu. TÍetí rych|ost je určena pro desky se záznamem pŤi
45 otáčkách za minutu; tyto desky nejsou u nás zatím ani vyráběny,
ani prodávány. Piepnutím knoÍ|íku K8 (obr. 9) do piís|ušné polohy
zvolíte potŤebnou rychlost ta líŤe. Požadované otáčky nastavte otá.
čením Íadicího knoÍ|íku, a to vždy doprava podle šipky na číselníku;
nási ln '/m. zpětn' fm otáčením se mriŽe poškodit  pŤevodov'/ mecha.
nismus.
Je.| i  pŤij imač v místnost i  s tep|otou nižší než + 15oC, dosáhne mo-
torek normální otáčky aŽ jednu minutu po zapnutí. Nutno proto moto.
rek zapncut, nechat ho asi  jednu minutu točit naprázdno, aby se
trc ichu zahŤá| a ztuh|é mazadlo zŤidlo.

o

Obr. 8.

Obr. 9



PŤenoska gramoÍonu je magnetická a má dva trvalé saÍírové hroty
(jehly). Jeden pro p ehrávání desek standardnícrh (78 ot./min.)
a druh'f pro pÍehrávání desek dlouhohrajících (33% a 45 ot./min.).
Vhodn'f saÍírov'f hrot zaÍadíte pÍe|ožením páčky P (obr. 9) do pÍí.
slušné po|ohy. Směrem dopŤedu _ k písmenu M, je zaŤazen hrot pro
dlouhohrající desky a Ve směru dozadu - k písmenu S, je zaÍazen
hrot pro desky standardní. Použitím nesprávného hrotu poškozujete
jak hrot, tak zejména desku.
Desky se záznamem pŤi 45 ot./min. mají ve svém stÍedu ve|k'| otvor.
Aby by|o možné pÍehrávat i  tyto desky, je na desce gramoÍonu umís-
těna stŤedící vložka V (obr. 9), kterou nasadíte na osu ta|íÍe a teprva
pak desku. Pro tyto desky používejte. rovněž hrotu pro d|ouho-
hrající desky. Páčka P na pŤenosce já směrem k písmenu M.
PŤenosku uvolněte ze zaj ištění st isknutím západky na podpěŤe ra-
ménka pŤenosky a motor gramoíonu zapněte vyk'fvnutím raménka
pienosky Vpravo tak, aŽ vypinač zapne a motor se roztočí. Potom
položte opatrně pÍenosku na desku a knoÍ|íkem Íízení hlasitosti K2
nastavte žádanou h|asitost. Větší zbytkov.f s igná| gramoíonu v po.
Ioze knoÍ|íku hlasitost i  zcela vlevo není závadou pŤístroje. Nasazo-
vání pŤenosky ulehčuje nasazovací značka na če|e ramene, která má
bft pÍi nasazování pÍibl ižně nad první dráŽkou nahrávky. Po pÍe-
hrání desky se motor samočinně Vypne; zvedněte opatrně pŤenosku
s desky a raménko po|oŽte na stojánek. Ryoh|ostní vypinač začíná
prisobit j iŽ na prúměru 152 mm. Chcete- l i  nasadit pÍenosku na tomto
nebo menším prr3měru nahrávky desky, musíte j i  tam pŤivést velmi
poma|.fm pohybem. chcete.| i  pŤehrávat abnormální desky (na pÍík|ad
poh|ednicové), je tÍeba pÍipoj i t  paralelně k samočinnému vypinači
ještě jeden ruční páčkov'/ vypinač. Tuto práci svěÍte jen odbornému
závodu.
PÍi chodu motorku nebrzděte nebo dokonce nezastavujte ta|íŤ gra-
mofonu rukou, poněvadž gumové pÍevodové ko|o se snadno odÍe
a zprlsobuje pak kolísání otáček, které se pak projevuje nekvalitní
reprodukcí.
Oba safírové hroty jsou pevně upevněny a nevyměĎují se. V pií.
padě, Že by se hrot poškodi| buď neopatrn.fm zacházením nebo po
velmi d|ouhé době píirozen.fm opotÍebením. nutno saÍírov'/ hrot
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vyměnit v odborné dílně. SaÍírov! '  hrot pro standardní desky vydrŽí
pŤibI ižně pÍehrání 1000 stran desek a hrot pro dlouhohrající desky
pŤib| ižně 500 stran desek. V trvan|ivostí hrotr j  se ovšem mohou vy.

skytnout ve|ké rozdí|y, neboť závisí na mnoha nepŤedvídate|n'Ých

okoInostecrh, na pÍ. na druhu, čistotě a opotŤebovateInost i  desek.

no zacházení atd. opotŤebené, nebo j inak poškozené hroty, se pro-
jeví skreslenou reprodukcí. Pak je nutno v|ožku pŤedat opravně
k v'fměně hrotrj.
Vyvarui|e se pohybu saÍírového hrotu napííč drážek desky. Má to

obvykle za nás|edek poškození hrotu a pokažení desek. které by

byly's takto poškozenfm hrotem pÍehrávány.

PÍi pÍehrávání dIouhohrajících desek se doporučuje nastavit  knoÍ|íky
K5 a K6 na červené body.
PÍi pÍehrávání standardních desek je vhodné nastavit  oba knof líky
pro Ťízení barvitost i  reprodukce pŤibl ižně na ze|ené body.

PÍi pÍehrávání desek se doporučuje sklápět víko skŤíně, čímŽ se

omezí rušení mechanick.fm šumem pŤenosky a mÓtorku.

Upozornění

PÍi nasazování a snímání pÍenosky s desky zacháreite B pÍenoskou

opatrně! Po sejmutí s desky u|ožte pŤen'osku vždy na opěrny stojá-
nek a zaj istěte j i  zamáčknutím do západky! Dbejte, aby otočn'Í sto.
jánek pŤenosky, upevněn'/ na gumov'fch pod|ožkách, neby| namáhán!
PŤi změně jeho polohy m že dojít k pŤerušení Íunkce zastavovače!
Víko skÍíně zavírejte zvláště pÍi pÍehrávání dlouhohrajících desek
zvolna, aby nedošlo k otÍesu skiíně pi i  dosednutí víka.
Budete.| i  se pŤi obsIuze pÍístroje Íídit  těmito pŤipomínkami, nepo-
škodíte zbytečně safírové hroty a desky, ani automatick.f zastavovač.

MazánÍ motorku

PŤibl ižně jednou za pŮl roku se mají namazat ložiska motorku. HornÍ
ložisko je pŤístupné po sejmutí ta|íÍe a do|ní po odejmutí zadní
stěny. Mažte v ' fhradně jemn'fm o|ejem (na šicí stroje).  Na každé
|ožisko kápněte jen jednu kapku o|eje '
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Vy|mutí v|ožky pÍenosky

Projeví-|i se poškození zafírového hrotu systému pÍenosky, |ze systém
z raménka snadno vyjmout a samostatn'f zas|at k opravě, aniž by re
tnuse|o do opravy zas|at ie|é těžké gramoradio.
Páčku P (obr. 9) pŤepnéte do po|ohy llS< a raménko zvedněte do
nejvyšší po|ohy, ve které je držíte levou rukou. Vložku uchopte
palcem a ukazovákem pravé ruky. Pa|oem t|ačte vtožku směrem
.do raménka a ukazovákem mírně táhněte druhf konec z raménka
.a oběma prsty t|ačte v|oŽku směrem k zadnímu k|oubu pienosky, až
v|oŽku uvolníte ze závěsu (v iz obr. í0). Vložka je spojena ještě
.s pÍívodní šř rou, kterou odpojíte staŽením zdíŤek s vyvodních ko-
ilíkŮ v|ožky.
opačnfm zpr lsobem opravenou v|ožku zachyťte do raménka.

Obr. 10

TECHNICKE UDAJE
Zapojení
V|nové rozsahy

Laděné obvody

MeziÍrekvence
Prúměrná cit|ivost

ŠíÍe pásma

Vfstupní vfkon
zesiIovače
V.fstupní impedance
SkresIení
Clzí napětí
Reproduktory

Kmitočtov'f prriběh
zesi lovače
Korekc,e

Elektronky (obr. 11)

superheterodyn s jednoduchfm směšováním
l. krátké 15,9_20 m (21,58_15 Mc/s)
||. krátké 24,8-52 m (12,1_5,77 Mc/s|
stiední 187-571 m (1605_525 kcls)
dlouhé 1000-2000 m (300-150 kcls)
2 vslupní (pásmovf fiItr)
1 osci|átorov.f
4 meziÍrekvenční
1 od|aďovač mezifrekvence
468 kcls
krátké vlny 60 pV
stÍední a dlouhé vlny 40 pV
proměnná skokem pÍi poméru:
B 2 2,5-S kc/s

5-9 kcl3
9-15 kcls

5W
5 Ohmri
menší než 50/a
-55d8
h|ubokotÓnovy a 280 mm se stá|.í/m magneterŤt
vysokotÓnovi1 a 105 mm se stál'Ím magnetem

50-1 0000 cis -+ 2,5 dB v Poloze gramo

hloubková _ 7 aŽ + 16 dB pi i  50 c/s
v'fšková - 11 až + 6 dB pÍi ,10.000 c/s
EcH 21 _ směšovač a osci|átor
EF 22 _ mezifrekvenční zesi|ovač
6 B 51 _ vf usměrĎovač a vyrovnání cit| ivost i
EM 11 - e|ektronkovy ukazate| ladění
6 cc 51 _ nÍ zesi lovač a pÍedzesi|ovač pÍe.

nosky
6 Bc 32 - druh.f nÍ zesi|ovač
6 cc 31 _ obraceč Íáze
2X EBL 2'l ._ souměrn'/ konoov./ stupeil
Az 12 * usměrřovač
3x 6,5 v/0,3 A _ osvět|ovací Žárovky

B í0 9- 16 kc/s
?-17 kc/c

í5_25 kc/s
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