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Het.is van het grootste belang, deze gebruiksaanwij-
zing uiterst zorgvuldig te l.ezen, alvorens tot de be-

diening van dit toestel over te Saarl;, besteed ook
de noodige aandacht aan de opmerkingen op b1z. B

voor de installatie van het toestel en het verwijderen
van het verpakkingsmateriaal. De op dezelfde blad-
zijde gegeven wenken voor de installatie van een goede

antenne en aarde, worden ook in Uw belangstelling
aanbevolen.
Om ten volle van de eigenschappen van dit toestel
te profiteeren? moeten de aanwijzingen op de blad'
zijden 4,5 en 6, betreffende het juiste gebruik van den

weergaveschakelaar, het afstemmen met' bandsprei-
ding en het instellen van de stationstoetsen, nauw-

keurig worden opgevolgd.



VOORWOORD
\Mist U wel, dat het toestel, dat U nu bezit, het eerste in de wereld
is waarmee volmaakte ontyangst van kortegolfzenders 

- 
zelfs in

den 13 m band 
- 

mogelijk is, door één van de stationstoetsen in te
druhken ?

De nauwkeurigheid, waarmee het mogelijk is, elken gewenschten
zender met één van de toetsen te kiezen, is dan ook grooter dan van
eenig ander toestel, dat ooit werd vervaardigd.
Dit is echter niet de eenige hijzonderheid van het toestel. Men han
d.ezen ontvanger met recht vol-automatisch noemen I

Als men één van de tien linker toetsen indrukt, wordt achtereen-
volgens de ingebouwde motor ingeschakeld, de schaalverlichting ge-
doofd, het toestel tot zwijgen gebracht, het juiste golfbereik gekozen,
het station afgestemd of de gewenschte golfband ingesteld, waarna
de schaalverlichting weer gaat branden en de luidsprekers worden
ingeschakeld. Het is dus voldoende den toets in te drukken, het
toestel doet de rest !

Door dit vol-automatische principe, is de bediening van het toestel
uiterst eenvoudig.
De weergaveschakelaar maakt het mogelijk, het toestel irr te stellen
voor:
a) Ontvangst rran zwakke stations (stand: rood); verhoogde ge-

voeligheid en selectiviteit voor ontvangst van zeer zwakke
stations; bijzonder goede verstaanbaarheid.

h) Normale ontvangst (stand: wit); normale gevoeligheid en selec-
tiviteit voor ontvangst van de meeste stationsl uitstekende
weergavekwaliteit.

c) Ontvangst van sterke stations (stand: groen), verminderde ge-
voeligheid en selectiviteit ter verkrijging van een buitengewoon
natuurgetrouwe weergave van sterke, dichtbij gelegen zenders.

d) Gramofoonweergave (stand: geel); het toestel is nu ingesteld
voor weergave van gramofoonplaten.

Het toestel kan dus altijd zoodanig worden ingesteld, dat onder alle
omstandigheden een zoo goed mogelijke ontvangst wordt verkregen.
De klankregelaar heeft twee functies: door den knop te draaien
wordt de weergave van de hooge tonen geregeld, door den knop uit
te trekhen of in te drukken, rvordt de rnuziek-spraak-schakelaar in
v'erkirrg gesteld.



BEDIENING I HET SUMMUM VAN EENVOUD
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WENKEN VOOR DE BEDIENING
Om het toestel in te schakelen, draait men den netschakelaar rechtsom, tot een klik wordt gehoord.
Zet d,en weergaveschakelaar eerst in stand,,Irlormaal" (handle tegenover de witte stip).

HANDAFSTEMMING
A. .In de bereiken ,rL", ,,r2" en ,r3" *)

1) Druk den toets voor het gewenschte golfbereik in:
Bereik ,,1" *) : 708-2000 - ( 424'L50 kHz) (lange golven):
Bereik ,,2" *) : 165- 585 m (1818' 5I3 kHz) (midden golven);
Bereik ,,3" *) : 46- 166 m (6520-1807 kHz).

2) Zoodra de stationsschaal weer wordt verlicht, is de knop voor de handafstemming automatisch
met het mechanisme gekoppeld. Stel den wijzer met behulp van dezen knop op de gewenschte
golflengte ofden zendernaam in; daarna draait men deze knop een weinig heen eri weer, zoodat
de afstand tusschen de lichtende armen van den kathodestraal-afstemindicator **) (rechts op
de schaal) zoo klein mogelijk is.

In bereik rr4" (kortegolfontvangst)B.
1)
2)

Druk den rechter toets, vool golfbereik ,,4" *) : 13,6--46 rn (22-6,5 NIHz), in.
In dit geval zal de schaal voor de bantlspreiding eveneens worden verlicht. Draai den knop
voor de bandspreiding zóó, dat de wijzer op het driehoekje in het micldcn van cleze schaal is
ingesteld. Alleen in dat geval zal de ijking van de schaal voor het golfbereik .,4" nauv'keurig
zr)L.

3) Stem vervolgens nauwkeurig met behulp van den handafstemknop op den gewenschten korte-
golfzender af.

4) De afstemming kan nu even gemakkelijk als in de andere golfbereiken geschieden, door van
den knop voof de bandspreiding gebruik te maken. SteI dezen thans zoodanig in, dat de af-
stand tusschen de lichtende armen van den afstemindicator zoo klein mogelijk is.

Ongeijkte banilspreiiling - De Lrop -,or. de bandspreiding kan nu ook worden gebruikt om op
gemakkelijke wijze af te stemmen op zenders, waarvan de golflengte slechts weinig verschilt
van die van den oorspronkelijk ingestelden zender. Er wordt echter op gewezeÍt. dat de in-
stelling van den wijzer voor de bandspreiding in dit geval geen enkel verband houdt met de
diverse aanduidingen op de schalen.

AUTOMATISCHE AFSTEMMING MET GEIJKTE
BANDSPREIDING

De vijf toetsen in het midden zijn reeds door de fabriek ingesteld op den 30, 25, 20, 16 en l3 m banil in golfbereilc. ,,4", zoodat
men met behulp van de geiikte bandspreidingsschalen op zenders in deze banden kan afstemmen, Ga hiertoe als volgt te werk:

1) Druk den toets voor den gewenschte kortegolfband in. De knop voor de handafstemming wordt
automatisch uitgeschakeld.

2) Zoodra de schaalverlichting aar gaat. stelt men den wijzer voor de'bandspreiding met den hiervoor
bestemden bandspreidingsknop op de gewenschte golflengte in; draai dezen knop daarna nog even
heen en weer, zoódat de afstand tusschen de lichtende aÍmen van den afstemindicator zoo klein
mogelijk is. De belangrijkste zenders, die in de verschi.llende banden uitzenden, zijn bij de corres-
pondeerende bandspreidingsschalen aangegeven. (Yerwacht niet, al deze zenders te allen tijde te
ortvangen; raadpleeg ook het hoofdstuk,,Kortegolfontvangst".)

Opmerking - Er wordt op gerrezen, daÍ deze vijf toetsen niet nootlzakelijkerwijze voor automatische af-
stemming met geijkte bandspreiding behoeven te worden gebruikt; in plaats daarvan kunnen zij ook
worden ingesteld voor vol-automatische afstemming op elken gewenschten zender in één der vier golf-
bereiken L tlm, 4. Zie hiertoe blz. 6.

VOL.AUTOMATISCHE AFSTEMMING MET BEHULP
VAN DE TOETSEN

De linker vijf toetsen werden gereserveerd voor vol-automatische afstemming. Zijt d,eze nog niet ingesteld, of wenscht men
de instelling te veranderen, dan ga men te werk, zooals op blz. 6 beschreven. De toetsen kunnen op elken zender in elk golf-
bereik worilen ingesteld, zelfs op een kortegolfzender in den 13 m banil. Ze kunnen trouwens ooh worden gebruikt voor auto-
matische afstemming met behulp van geijkie bandspreiding, cvenals de vijf t-oetsen in het midden. Zlel:12, 6 voor het instellen
van de toetsen.

*) Deze cijfers zijrr evcneens linhs op tle stationsschaal aangcgeven.
**) Dc kathotlcstraalindit:ator hee['t een gcvoelig cn een rninder gevoelig gedeclte; de lichtende arnon vln het minder ge-

voelige gedeelte zullen elkaar alleen bij ontvangst van zocr stcrke zenders raken.
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Om een bepaalden zender te ontvangen, is het voldoende, den hierop ingesteldentoets in te drukken.
Is de toetsïp 

""rl 
zender in het korte-golfbereik (,,4") ingesteld (de schaal voor de ba".dspreiding wordt

dan eveneenè verlicht), dan moet de íijrer voor'de bandspreiding met den daarvoor bestemden band'
spreidingsknop op het'driehoekje in het"midden van de schàal worden ingesteld. Kleine afwijkingen, a1s

gàvolg rr"uo ,"Èoà-eHngen in de golflengte van den ontvangen zender, kan men compenseeren door de

ïi;r"r"roo, de bandspróiding mei den b-etreffenden knop binnen de g-renzen van denrechthoek onder
heï driehoekje heen à *""r te bewegen, tot de afstemming zoo nauwkeurig mogelijk is.

WAT MEN NA HET INSTELLEN OP EEN ZENDER MOET DOEN

Weergaveschakelaar
Om onder alle omstandigheden een zoo goed mogelijke ontvangst te verkrijgen? moet de weergave-
schakelaar op de juiste w"ijre worde, bediénd. Nadàt de gewenschte zender in stand ,,Normaal" is in-
gesteld, *o"ï .*oid"rr nug.g 

^n, 
of het aanbeveling verdient, den weergaveschakelaar in een anderen

stand te zetter.
In stand ,rNormaal" (handle tegenover de witte stip), zijn zoowel de selectiviteit als de gevoeligheid zoo-

danig, dai van alle zenders, uiigezonderd ,eer zwakke of zeer krachtige stations, een uitstekende weer-

gave wordt verkregen.
A. Bij ontvangst 'var. zeer. zwakke stations, waarvan de signaalsterkte nauwelijks hoven het achter'

grórdgeruiöh uitkomt, kunnen de verstaanbaarheid en Àelectiviteit nog, belalgrijl< worden verbe-
ï".d, àoo, den weergaveschakelaar in den stand voor groote gevoeligheiil (roode stip),te zetten. In
dezen stand wordt eóhter de weergave van de hooge enlage tonen eenigszins onderdrukt. Men dient
dezen stantl dan ook alleen te gebluiken voor zeei zwakke zenders, daar de kwaliteit van de weer-

gave niet zoo volmaakt is als in stand ,,Normaal".
B. Bij ontvangst van een dichtbij gelegen sterk station - 

waarbij-de lichtende,armen van den af'
stËmindicaór elkaar zullen raLen - 

moet men den weergaveschakelaar in den stand voor ont'
vangst van sterke zenders (groene stip) zetten, daar het toestel anders overbelast zou kunnen worden.
In d"ezen stand wordt de selectiviteii verminderd, zoodat de weergave van de hooge tonen zelfs nog
beter is, dan in stand ,,Normaal". Tengevolge van de verminderde gevoeligheid en selectiviteit, is
deze stand van den schakelaar alleen glschiLt voot ontvangst .vat. zeer krachtige zenders.

Volumeregelaar
Met den volumeregelaar kan de geluidssterkte worden geregeld. Tijdens de automatische afstemming is
het toestel volkomen stil.

Klankregelaar
Deze knop heeft twee functies:
De weerga've van de hooge tonen wordt geregeld door dezen knop te draaien. De beste_weergave-van de

hooge toïen wordt verkiegen, als de knlp leheel rechtsom staàt. Door den knop linksom te draaien,
*o.à"rr de hooge tonen ondlrdrukt, zoodai het op deze wijze ook mogelijk is, storingen van een aangren-

zenden zendei of naaldgeruisch, bij gramofoonweergave te verminderen.

Muziek-spraak-schakelaar - Door deze knop uit te trekken of in te rlrukken wordt de muziek---spraak'

schakelaa'r bediend. In den ,,muziek" stanà (knop ingedrukt) worden de lage tonen_ ten volle weer'
gegeven, Bij spraak kan de íerstaanbaarheid'vanbepaalde zenders worden verbeterd 4oo1 fls1-'lrnop
íit"te t."kkËn'(,,spraak" stand). Deze ,,spraak" stand-kan ook worden gebruikt_om een eventueel aan'
wezigen bromtóoi, veroorzaakt door eà aangrenzenden zender, of snelle fading te onderdrukken.

LU I DS PR EKE RSCH AK ELAAR
De luidsprekerschakelaar aan de achterzijde (op blz. 8 ,,a" gernerkt-) moet normaal-omlaag staan. Bij
gebruik iuIr 

""Ir 
extra luidspreker (zie blz. 8) Èrr,r"o de triee ingebouwde luidsprekers desgewenscht

worden uitgeschakeld, door dezen schakelaar omhoog r.e zetÍer..

GRAMOFOONWEERGAVE
Bii aansluiting van een gramofoonopnemer (zielilz. B), kal het toestel voor gramofoonweergave worden
getruikt, dooid"rr weerlaveschakelàar in den linker stand te zetten (tegenover..de gele stip). De g,eluids'

íterkte en het timbre Ëror", ook bij gramofoonweergave met de gebruikelijke knoppen worden ge-

regeld.

I



HET INSTELLEN VAN DE TOETSEN
Do linkcr tien toet.sen zijn, zooals rced-§ vetrncld, onrlerling gr:)recl gtlijk en zij kunrren alle op 

"lk S9'
wenscht station in etk góffirereik oÍ' op ecn golfhantl voor automalische afstenrming rnet geijkte band-
spreiding worrlen ingestèld. Hot is claarrloor rnogeli.jk. rnet de tien toetson elka gr-'rvt:rtschtr: tlornbin:rtirr
tc rnahen, Liijv. tlvee ltrngcgoll'zenders, rlric, mitldengoll'zendcr-.. rfu:ir: hortegolt'zendt rs elr trl'ee toetsen
ingestt:ltl voor auto.matische al'strmrninq mct gcijkte bandspreiding. Voor het instellen vatr tlt: to(jtsen

É{a mcn als volgt tt-' w-erk:

INSTELLEN OP HET GOLFBEREIK
1) Den in te stellen toets niet indrukken. Zoo noodig t1óu van de arrclere toctsen irtclrukken.
2) Den -sierstrip orn de toetsen verwijder:en. Dit gcschicdt dlror dezen st.rip lirrks r:n rcchts rnct tle vingcrs

op t.e rvippen. Om den liriker toets i," ccn stukjc carton azrngebracht.

3) Denintostcllentoetsietsuittrehkenenclanzóódraaien.datdr:rrLett,uuit.tler'1,.j, gcrnerhtcziide
zich in den juisten stand bevindt:
voor golfbereik,,l'" (70ti 2000 nr) in tlcn 12 uur stand (u'itte streep boven):
voor golÍ'bercik,,2" (165 585 rn) in den 3 uur stantl (w-itte streep rechts);
voor golfbcreik,,3" (46 16(r rn) in clen 6 uu.r -stancl (rvittc strcep oncler);
voor golfbereik.,4" (13.6"-- 46 m) in den 9 uur,"tand ('rvitte streep links).

INSTELLEN
A. Op een zender in de golfbereiken ,rL", ,r2" eït ,r3"

1) Den in te stellen toets intlrukkcn.
2) Den knop vrior rle [randat'.,*tt-,rnrning verwijderer. tloor tlezen krachtiq uit te trtlikt'rt.
3) Zoorlr.r tle schtralvcrtichting weer aarr gaat, rnaar niet crrder. t'lcrr sleutel (dir: aarr tlt::rt:lttcr-

ziitlo van lret tor:stel i-. opgeborgen) in tle holle as var cler hrrop voor tlc haltlal,.tt'tnrnirtq
str:ken.

,1,) Den slcutcl voorzicht.ig inc[rukhen en hcr,n en weol tlrtraien. zour[at tle stclsttlrror:Í u'ortlt.
gcgr{)P0r}.

5) Dcn gerlerrschtr:n zenrler op cle norrnale wijze rnet bel'rulp van t[t'n sletrtel
bij [rr,'t inst-clltn nict vcrtltrt irrrln-rklieu clan noorliq is.

(r) Voor rlr:.juist.r: in,*telling op tltrr aÍstr:mirrrIicator'Irrtlcrt. Vct'r,oIg,'rts rlttt
rri t rqc rrrt: rt.

ï) IIr:tisgcrvcnscht.clcinstcllingtcIrcrhalcn.doolcenwillekeurigtrrtoct,sintr-rrL'trkkrrn.vt'rvolgr,:rrs
te rrachten^ tr.rt rle schaal rveer lvolclt vcrlicht, rvaarna mcn dcn in tc stellcn toet-s opnittrrr
indrukt en rlet dr-rn -sleutel. zoo roodig? bijregelt. De grootste rraurvkeurigheitl vt:rkriigt. tnt,n als
rlc laatste heweqirrg van den sleutel rechtsom is.
\Yaarschuwen - Den sleutel nlltitín inclrukken al-. de schaal verliclrt is I

t)) Den sleutel uit de as nernen cn clen knop vool de hanclaí',*ternrning \r{ier aarrbrengerl.

9) Vervolgens den naa[r varr den zender, \\'aarop cle tor:t-s is ingt:stelcl, in hct trttrrt:spondeert:trtlc
vakje van den sierstrip aanbrengen. ![cn kan dozcn naarn uit de bi.jgelcvtrtto ka.rrt kni1,1,,'Il.
'l't,rrslrttc rL:n sierstrip lvcer aarrbrengon.

In het golfbereik ,,4"
l) Op een zentler

Dit geschiedt op rLrzelfcle lvijze, als onder..A" beschlcvcnl in dit geval moeI cle rvijzer voor rlr:

banclspreicling cchter tevoren rnet den bctreflbnrlt-,n hnop op lrc,t drichoek.jc in het rnitltltn van
,1,. .,.lrarrl irrg,.-t,'l,l zi.jrr.

2) Op een golfbarrd voor :rutomatische aÍ'stemrning rnet geijkte bandspreiding
V'enrchi rnr-'n rlrjn vtrn rLr linkcr r.ijí toct,c(rn vooi autorriatischc alist.cmrning inct Lrandspreidirrg
in te stellen oÍ ritln varr rLr vijl'corresporrdoeront[rj toot,sen bij tc rcgeletr. t[an stelt trten t[t:n u-ijz"r
voor rlc banclsprciding in op de golÍle.rgt,r van een stati(ln, rlat op het oogenblik uitzenrlt en

\{,aarvan de golflengte nauwkeurig bekend is.
Ga t-e uelk als hierboven otnschre,v,:n en stem rnet (lon sL:rrtel naulrkerrlig op tletr zencltlr aÍ.

l)p deze lvijze lvordt automatische trl,sternming met p;r:ijhtc bantlspreitling verkrtqen.
OPrnerking - [n het. gollbereik,.,Í" rnoct hct instellen van o{)n Loets tenmirlstt tliirr kct,r l'ltrrlen
her[i:r.rld cn client rntr', clcn slcutel uiterst larrgzaam hocn cn $,cel to drtr:ricn, tlaar Irten anclers door
rlen zencler zou ""htt'ndraaierr". Druk cien -.ler.riel bij het instellen nooit vertler in d:rtt notttlzakr:lijk i-..

aístenrnen. Dczt:n

sltrrtr:l IosIttt.rrn t'tt

B.



KORTEGOLFONTVANGST (onder 100 m)
Dr, r.adiogolvcn, rlir: zich langs Let aardoppurvlak voortplanterr, w'orden s;rotdig geaLrsorbctrtl. L)e golveD

lvorrlen cchter g'rootencl,:els in r.le ruimte uitgestraalcl en door laElen ver: ]roven het auttlopJrelvlak ge-
reflectct,:rcl, zootlat zi.j op groote aflstanden van tlen zendel naar aarde telugkeeren. De ontvatrgst vatt
rlezr,: golven hturgl. dan ook in. hoogc tnatc af van tlc veranderingerr. \!aaraau tlt, reÍlectccrctrt[t: lagen
ondcrheviq zijn: rlcze verantleringen vt,rklaren het vt,:rschijnst:1. clat rnen fatling- ol sluir,rring rlocrnI elr

tt:ngevolge \!aarvÍll1 cle signaalstcrktc van veel zenders aan voortdurenclc vt:rantleringcn onclerhevig is.

Worclt tL: lrit-.lag van den afstcrnirrdicator tijden-s het luisteren naar: cerr kortegollsttrtion kleiner, dari
is rlit t:en aanlvijzinq^ clat stotLe far{ing optreedt. Dank zii de ze-er efl'ectieve automatische gevoelighcir-ls-
regeling vnn dit toe-qtel w-ordt dr-, gevoeliglrticl autornati-qch grooter:, als de signaalsterkte aÍnccmt.
zoodat r[e geluitlsstr-'rkte binncn ]repaaldo fricnZ{:}n constant llorclt grhouden. Dt variaties in sterkte. c[it:

door facling v.orthn vcroorzaakt, wordcn dikwijls begelcid cloor ornstige vervorming. I)it ver-*chiinst:l kan
trtrn de ontvangstzi.jde niet rr.orlcn gccorrrpenseercl. f)e irrvlor:d van licht cn duistetnis eÍr van de zotlne-
vlckken op de reflecteerendc lagen ktrn de ontvang-st op bepaaldo urcn of tijdcns br:paaltlo.iaalgetiiden
zecr ongunstig beinvloetlcn of zelfs geheel onmogelijlr rnaken. Dc volgencle algeitteele richtlijncrr ktrnnen
van nr-rt zijn:
Zontlcr o1i golÍlengtcn valr 20 rn oÍ mintlei (2.g. tlaggolveri) v'orden ht:t bcstt ontvangerl. als elt u'cg
tus,schen zcndcr on ontvarrgcr zich grootendccls in daglicht bevindt. Bcvindt de doot de golven at' te
leggen v'eg zioh daar:entegen grootcndccls irr duistr-:rnis, rlan zullcn zentlers op e(tn golÍ'iengtt van
ca.50 m (2.g. rrachtgolvr-.n) doorÉíaans de heste ontvangst gevcn. Colven van ca.25 en 30 tn ziju g"eo
uitgosprolien tlag- oí uachtgolvcrr err krrrlnen gr:durcndc hct qroot,ste deel r-an lret ettniral u'ttrden ont-
van[Je n.

)Ien Iroutlr.rr bovrrrrdien rekening uree. clat in het gebied op lileinen aflstancl \ran een kortcgolÍ'zender
nir:t ep gotr(le ontvang-st mag lvorrlcn serekend, daar de golven ovcr tlit gebied heen schietert (tlootlr
zörrr:). IIoe korter de qolf'lengte is, des te groote]: zal dc dootle zö-oc zi.in. Bttrekkelijk dictrtbij gclegen

zerrder; op qolflengten rnindcr: dan 30 rn kunnt:n zclden ll'orden orrtvangen.
Intlien rne[ rnet het genoerndc rekening hecfï gehorrtlen en geen verklaring kan vinr-lerr, !{aat'ottl een

bcpaaltle zr:nder niot kan rvorden ontv.rngen, gà rnen na of het station op tlat oogonhlik r-cl uitzentlt"
of w-ellicht v:rn golllerrgte is veranderd.

UNION INTERNAÏIONALE DE RADIODIFFUSION
COMMISSION TECHNIQUE ET CENTRE DE CONÏRÖLE

ALBEPT LÀNCASTER BRUXELLES.

De olficicelc prrblicatics der ,rUnion Internationalc de RatliotliÍïirsion" [oonon, rlat sorrrrnige zendets
plotseling hrrn golflengte llel:rngriik yetandclen cn dat andcre stations kl:inc aÍïvijkirrgen vcrtooncn.
{n het eerste geval zal de zender ira het gchccl niet doorkomen als de toets ingedrukt en tle wijzer voor rle
banrlspreidins juist ingesteltl is, tcrwijl in hct tweede geval de ontvanÉïst slecht kan zijn. f)cze aiwiikingerr
kunncn gemakkelijk rnet den knop voot' de bandsprciding worden gccornpcnseerrl.

Il heeÍ't de grootstc ktrrrs o1r rron suooesvo[e kortegolÍi)ntvangst. als [-f rnt:t. rlr: volgentltr punten rekerring
houclt:

J ) Om niet door: een zr,ndt:r ..her:n te draaien". rnakc rnr:n gr:bruilr van tle bantlspn:irling. Yrijllcl allt
kortcgollzrntlr:rs rvelkrn il rlen 13, I6, 20, 2l] of 30 m barrtl.

2) Raarlpheg tJ u,rarliotijtlschrilt ol tl,: geu.enschte zendr:r w-el u,rrrkt. Yr:el st.ations zenrlctr all:r'n o1i

lrt-'paalrlr: rltrgen en qcclurentlt: bcpaalcle urr'rl ttit.

13) Sornrnige kortegolfzenclc'rs hr:bbr:n een gericht artennes-vstom. zootlat aller:n in bcpaaL[e goLricdt:n

op goecle o[tvangst kan v'ortlt:n gr:rekencl.

4) Kortcgolfirntr.ang-st litrn rlen r:t,nen dag sLrcht zijn en tlt,n volgenden allr verlvat'htirrgr,:rr overtrt:íii:u.
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WENKEN VOOR DE INSTALLATIE
BELANGRIJ K
r\lr orc[' het Locste] in beilrijl' tc ste11e[, noel rnen:

I ) I Itt elastiel<.je. rvttarurcc tle rviizer: in ]ret toestel is
liltlgezet. vcrrvijdcret. L)aarvoor dient dt lchters'and
thr. te rvorden afgelolten.

2) Ilr't elr.tielijc orn tle linoppcn aan cle voorzijde ver-
rri j deren.

3) l)r' r"erzonlicu schroeven in de vicr holle bcvcsti:1ings-
Irorrten aan dc orderzijtle vau het tocstel lostlraaittl.
[)eze schrocven rverdcn voor terzerrding vasLqedrnaid
orrr hrt chassis tiidens het transportl onrvrilillaar in
tl, ]rast vast le zehttr[ elr rlloetoll rtreL bchtrlp vall een
:rrlallen schroevendraaier linksorrr worden gedraaid.

Worcl lrt loestel latrcr oprrieurv vr:rzontlcu, tlarl dielt nrert

dc elir:tielijcs weer aillI [e brtrrgen on cle verzonken schroe'
\cn il,'\iq rrr-t l, ,lrirtiett.
Àarr rlt onrlerdeclen op het chassis voor het afstellen vau
h€l toírstol mag ondet geen Yoorwaarde wordeu getlraaid.

INZETTEN VAN DE BUIZEN EN
AANSLUIÏEN VAN HET TOESTEL
\iulirl rlc ar ltltrrvatrtl vcrlvijtlcrrl is. liurtrletr de lnizcn,
zo,rals irr rlr' íigutrr is aaugcgeven, op hul pllats worden
r.zct. {)1r,le hirls van ellie btris hevintlt zit:h ceu ribbeitie
,,,, u1, .,lLerr houder eerr puntje. Houd deze tegenover el-
hlirr:,le buis schiet dan gemahhelijh op haar plaats.

NOODBEDIENING

zooals onder 5 start vermeltl. Vervols-ens r, ,, r ,ll tle achter-
lvand lveer op zijn plaats gezet en slttit ,r, ', hct tocstel
als volgt aan:

I - Àntennobus

2 : Àardbus

3 - Gramo{oonopnemerbussen

Op deze busseu lian elhe qrarnofoonopnemcr blijwcrrtl
rvorden aangesloten.

4 : Bussen Yoor extra luidspreker
Op doze busscn kan eerl extra luirlsprcker ulet lage
irnpedantie (ca.5 ohm), tlus cor electroclvnantischtl
luiclspreher zonder ingangstrans{brrlaLor, u'ortL:rr
a:rngesloten. Orn tle ingebortrude luitlsprehers rrit
te schakelen, druht rneu den irr de figuur rlot ,,it"
aangegeven schahelaar naast dezr: bussen ottrhortg,
Inrlien geen extra luitlspreker wordt gebruikt, rnoet
deze schakelaar altijd naar benetlen staau.

5 Spanningsearrottsel
Deze moet uitgetrohken en vervolgens zóó gedraaid
wrrrden, dat het getal t:orresponcleercndc rrret de
spanning van het wisselstroonrnet. ter plaatsc (zie
electriciteitsmeter) boven staat. Dan w-ordt de r:ar-
rousel weer ingedrulit; de sptrnning rvaitrvoor het
toestel is ingesteld kan nu tloor ilc rontlc opettirt5
in den aclrtert'itnd rvorden aÍgelezen.

6 - Veiligheiilscontact
Men dient erop te lettcn, dat het veiligheidscontact
zóó in den achterwand is gerronteercl. dat in de roudc
opening atrn de buitenzijde hct teehen ,,\" ver-
schijnt.

ANÏENNE EN AARDE
I)e ontvangst, die LI met Urv toestel kunt vetlirijuerr, hnngt
voor €en gioot gedeellc itf wan dc àntenne cn arrdlcidirrg.
w,.a.op dit v'ordt aangesloten' Als U ooh weraÍgelcqen
stntions goed wenscht te ontvmgerl, .rla'r. moet- Ll- ecn
goerle builcnantcnne cn een goede aardleidiug gcbruihen.
'Hierop kan niet gcttoeg detr nit,lrttl' uur,lcrr gcl"q'1.

De arrtennc vangi dc signalen oP cil moet tltrarotn zoo hoog
en vrij rnogclijh htrngen. Een lengtc van ongeveer 15 nr

is zeeigescliihi. I-Iet is van groot belang, cle antenne en rletr

invoerclrand uiI de buurt van storingsbtonrren (electro-
motorenj clectrische geleiclingen- zooals licht- en telefoon-
net) en ooh van daligoten verwijdercl te. houden'-l]ester:d
de noodige zorg àan den inwoer en de binnenlciding. I)rr
beste aniennc lan door een larrge of slecht p1eÏsoleerde

biunenleiding worden beclorven, indien dezc niet rrit
specialen haLei bestnat. Plaats het toestcl tlus c[aar, rvaar
de antenne binnen hornt.
\[ordt veel hinder ondervonden van storingen, dan vcr-
dierrt het aanbcveling een storingvrije anterurc [e ge-

bruihen. Dc Philips ,,Philastatic" antcrne is voor dit docl
bijzonder geschikt en zal veelal cle ontvangst belangrijh
verbe teren.
De aardleitling rnoet o.il' de t lectrist:he storilqcn, die hr:l:

toestel viit het lithtnet liunnen llereikell, nailr itardc aI-
leiden. Vrndaar heL groote belang van cetr qoctle aard-
lcicling. Ecn goede aardleitlirrg is lort en bcstaat rri t

hopcrilraad vin minstens lti, nrnr diarnt:ter' \[-ordl dr:

waierleiding als aarde gcbmiht, dan rnoct rleze ter plaat''tr
g,',',I rvor,l.ir sch.ougcs,'huurd err ecn goerl p:lsscniltl alrr[-
hlcm rvurden gcbruikt. ,Fltn aartl[ruis is nog lteter tltrn ccn
aardr"e.biudin! tln cle rvatcrleitliug-, rls de lar|lbuis l:en-

rninste goed qeinstalleerd is en ttru rtrinsttl I ttr in ht:t
qrondwtiter stilat. Gasbuizen dcugen uict als aartlc. Zorg
i'ooral, clat tle anrdleiding niet los zil. drtar in clat govrl
kraakstoringen zullen optreden.

(lnr clc lrrrizrrr I'-lr8 en ECH3 op htrn plaats tc zetten, noet
Irel. grpcrlirreerrlt kap.ie boven de houclcrs cerst naiu
irr'Irtr-rerr" llit hcl [oeste] worden gesc]roven.
Zorg lrvoor. ttrt dc aansluitdoppcn stcvig op heL.contact
Ix,rcrr ,,p rlc bttizen EF8, ECII3,.EF9 eu EF6 zijn vzrst-
qelilerrrL.
\:rrrolgcrt. lvortlt ht:t liirpje lvcer over rlc buizen IiIrS en

1..( ,l Ii'i sr'r'lrovcr.
IJr. liirl lrorlr':t larrl-al'sterrtintlictrtor !lNI'l is rnet bchulp van
t r:rr lttttgt'll il qcrrrontetrd. (Jm rleze btris te lcrvangen, rloet
,li lirrrtcl-cirrrrl'. w'nttrrttee rlcze beuqel is vastgezet, wordon
l,,sgtrIr:aaid,
orrr rll rlril schaalvetlichIingslarlpies B09L D-00 tc ver-
\ rlrgrn- rlrrurit: tttt:n dc lit.tiuq vittl hct: clefectc lampjc een

lilirrl .lirg lirrli.,,rn. zootLrtl dezrl uaar rtr:ltl:ercn kan u'olden
sclrolililrr. llcL L.rrrp.jc l<un dart gcrlal'l<cliik uit de fittirrg
rr,rrrlt tt qr'., iritlcfd.
\irclirt,lir Itrrizcn zijn ing,'et. r:,,eL rvordcu ttaqes,,,Ln, of
(lr :lliurrrill-q:citllotts,'l zicl in tl, rr juisten stand lr''r'indt,

Ir r,1 rlelhrait ol,l, rhlrare gcYal, dat de nrotor zou rvcigeror cn indien het
toesrr'! irr.rn.riq(lr!,trpl!{Ls gcinstallcerdis,1{narnrennictdirectovereen
dc-.hun.ligcn .".i,i""-]"n. bcsclriht, kan hct tocst€l toch nog rnct de 

.11{nd

",,rlt,r riig.sLenrd. Het golfLcrcih rrorrlt dan mct dcn mecgclcvcrilcn slmrLr:l

{rk,,zr',,. llio.to{: rro'dcri clc t\§cc sicrsoh.oel'flr hij rlcr turop voor clc hand-
,r1:tInrrrrinil losgcrlrnaid cn sL.clit Dre!t den !1firtcl in dc J;ovcasLr: opcnin5,
,lit hi.rrlo.r 

"ri1 
l.o",r'. \lcn liaD htt qnlfJrtr, iL kitzrrr. doll'r"lcut.l rc

lr,:rr"r rr 1,, I i,,,i.-r^1,1, l', r, ilr ,lour ,1. ,,rr,l, rn o1''nirrt :rfl' z"rr'

()()

Indicn rlén van (le rechtcr lit.r tootscn ingcdrul<L *rr, Loutr dc moror voor
hct laill.t wcrkl.e, ka^ hcl a[stemnlctr op dc notrralc rvijzc rr.t dcn l<nop

voor de handtfstennrin,s ScscLicÍlen.
\\'as (haroltegc. éón varL tle linkr:r Lien Ioctsctr ingr:rlIrlir. .lan mocL n)cn rlo)
l<nUD voor ttc haudaf.t.»rnrins rrlttrckkr.u ctr hct L(rrslcl rtt!L{'nnrcrr nrel'

L"h,,Lp *.'. ,l"h "lcu,, l. ,licn nr, n ,ltn iu rl: ho1lc as \tn dczcl linoP :leclit
llc l<iop voor dc baril-.prciding han in r:lh scvll strtds rrorlt:x gcl)rnikr'
voor afstcn,.,nrs mer' onqeiihLo Lardspreidnrg in bmeilt ..["'

1
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OPMERKING

Het toestel 990 X onderscheidt zich van het apparaat 990 A, doordat
het ook op gelijkstroomnetten kan worden aangesloten, indien een triller'
omvormer 7882 C is ingebouwd,
Voor aansluiting van hettoestel op wisselstroomnetten moethet veiligheids'
contact zoodanig op den achterwand gemonteerd zijn, datdoor de ronde
opening hierin het teeken ,,\" te zien is; voor aansluiting op gelijkstroom'
netten moet de schroeÍ aan de binnenzijde van het veiligheidscontact
worden losgedraaid, waarna men het contact een halven slag draait en

weer op de metalen plaatje aan de buitenzijde vastschroe{t, lQodat door
de opening het teeken ,,:" verschijnt.
Voor het inbouwen van den triller-omvo rmer 7882 C zie de 'àe!b.t."{-
fende gebruiksaanwijzing.
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