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1. Nät- och anocsälrirr':.r isåttas. ( St för 1iG-130 volt = BOO nA. T.

för 22O volt JOO ;r..r! T" 52 = 100 m-0-. Sl = )0 r,!..
2. Skaläampa isättes ocb apparaten instälIes för räit nätspänning.

3. Resistansmätning utföres mellan chassie ocb stickkontaktens
jord.d.on ( skal1 visa d.irekt förbind.else). Isolationsprov (15O0 volt
likspänni-ng) göres mellan chassie och vard.era nätspole. Obs

nätströmbrytaren ska1l vara tillslagenl o€R apparaten frikopplad. från rttr"t
nätet.

{. Apparaten anslutes till nätet,

5. När rören blivit varma uppraätes anod- ocb glöd.spänning enligt
spänningstabell .

6. Katod.spänni;rgarna ( som ger ett mått på katod.strömmarna)

uppmätas' Se spänningstabell.

7. En första kr:ntrö11 a-"' LF-d.elen erhåIles genom att beröra
volymkorrtrolfens mittuttag med en sknrvnejsel. Vol-ymkontrollen

skatl vara uppr,=:1e:i tiil rna]:o Brum skal-I höras i högtalaren.
B. And-ra mellar:f::el:ven:en 1-.rinmas enligt p .c-l4. Obs alla trim-

kärnor skall juste:".^s i A$g9 t::nläg:, utom Tr B sek och Tr

10 prim. Se ä\'en p 10 ch 17"

9. Generator neå ul,in;:c.ans )O ohm ( instäliu pä 2 idEz oeh mod.u-

lerad. med- lOilO äz I lo tG-z sving) ansiuts tiII V 5 galler.
10. Tr B trimmas för nax utslag på rörvol-tnetern ( s,rm inkopplas

mellan iord oo[ F. 2C- R 21 samt instäIles på | V-rrnråd.et)

nedan Tr ! trimmas för max t!'-signal ut " Kont:'cllera med.

oscilloskop som ska1I visa ren sinuskurrra. Obs trimkärnan för Tr

B sek skall- justeras i inre Iäget.
AIIa sek-kretsar trinmas från undersidan.

Änm: Tr p sek har tre trimlägen nära varand.ra, som getr tämligen

d.istorsionsfri utspänningr men enåast d.et mellersta Iäget är
korrekt. De båd,a J.ntiil-iggand.e trimlägena ger d.essutom betyd.ligt
1ägre utspänning. En förutsättning för att uran Lätt skal1 hitta
d.en riktiga instäl-lningen är att priåärkretsen är någotsånär

konekt trimmad. Sicuile tveksa"rnhet om åen riktiga instälIningen
av Tr 9 sek uppstå, kcpplas :örvol$;etern ne1lan Mp 2 (R22-Rn)

och C 22-C23- R 2: (jordsid.an på instrrmentst kcpplas ti11- Mp 2t

varefter 1,r ! slk t::r,nas tj-11- ncilutslag på instrumentet. På

båd.a siåor ctr :-t-r i:::täIJ-::ing bl-:r. u:.rlaget stalkt posj.tivt e1ler

negativt.
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1 1. Så snart sisnalerr går i-geno: aFparaten kcntrolleras generatos-

frekvensen not 2 MEz-norroal (obehSrlig vid. vanlig se:srice).
2 l'IEz-nornalen i;nslutes ti1; sanrna punkt som sig?algeneratorn
vars mod.ulering brytes " 2 NEz-normalen (batterid.riven) kopplas

till och rnstä1les på lämp1ig nivå (ingen nodulering). Signal-
generatorns frekvens inställes ti-ll nolisvävning med. 2-1ffi,2-

normalens frekvens. 2-l'lEznormalen bortkopplas och slå ifrån.
Spar batterierna!

12. Vid" öen fortsatta trimningen inkopplas rörwoltmetern me1lan

MP 1 (nZO-net) och. jord. OBSc ÄIla trinkärnor instäI1es för ma;r-

utslag på rörroltmetern med. und.anfag för ?r 1 (som trimmas för
lägsta brus, se p 22 ocb J2) och Tr ! (sontrimmas för max I,F ut)
se p 10.

13. Generatorns anslutes till V I galIer och Tr 7 prim och sek

trimmas för max-utslag på rörvoltmetern. Generatorspänningen
ninskas und.er trirnningens gång, så att instrunentutslaget ej
överstiger 1 volt. Obs d.etta gäIJer hela trimningen.

1 d. Generatorn anslutes tiIl V { galler och Tr I och Tr5 trimmas

för max-utslag på rörvrltmetern,

15. kristall för önskad. signalf:ekveni isättes i kristallhållaren
( se frekvenstabell),

15. Generatorn anslutes tj.ll V 2 gal1er och instäI1es på cza JJrS
1,ffi.2 (tutf inspänning oi,r nöd-rränd.igt, varefter rätt instäJ-1ning
uppsökes. se ävcn p 1'l ) .

17, Tr 3r Tr 4 och Tr 10 trimmas ti1l rnax utslag på rörvoltmetern.
Obs att Tr 10 trjrnmas i inre läget" Uppsökand.et av d.en korrekta
instä1Iningen av Tr 10 und.erlättas ofta om rörvoltmetern via ett
motstånd. pä 22O k ansluts titl stifr 7 på V'10. Tr 10 prim och sek

trimrnas för max utslag på RVM (normalväråe 6-8 volt neg. Värd.et 6 v
fås med. vrid.kond. helt invrid.en). När rrrid.kond. 1ångsant vrid.s ska11

rörvoltmeterutslaget också 1ångsamt åndras. Utslaget ökar når kond

vrid-s ur. Förekommer hastiga änd.ringar bytes kristallen och ev

fordras felsdkning i osc-d.e1en. 0m rörvoltmetern via ett R på 220 k

ansluts til1 stift 2 på V 10 skall instruroentet visa 1\-2J vol-t
beroend-e på vriåkond-ensatorns läge.

18. Generatorn ansluts titl antenningången och inställes på önskaö

signalfrekvens ( fuff inspänning om nöd.vänd.igt, varefter rätt in-
ställning uppsäks). VrlaaonC ska1l vara till c;a 1/3 inraiden och

ska.Il d.ärefter e; änd.ras.

1 9. Tr 2 och Tr 1 1 tr:-mmas til1 nax ut:lag på RVM.
I

i
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20. Signalgeneratorl: frelcvens ko1las rnot j:ekvensnornal .

21. Sa,ntliga kretsar uton Tr 1 (se p 22- ocz 52) och Tr 9(p tO)

finjusteras tj-1l max i''.';slag :rå rö: roltcetern. Observera att
att trimni.ng av '-'r 5 - Tr 9 sker succesivt så att Lf-signalen

förb1ir så ren och bni'.rfri ;cm köiiigt, Ko11 med ocsillrskop
Justering av av i:retsarna lr 5 - f'r ! rlijijres upprepad.e gångs3 *itffil
till d.ess att nan sanLid.igt erh.åller b::*sfriaste signal och

och maxuts:.lg på rörvcltmetern. Obs at-i apparaten ej får
r?bred.trim:lasrt.

22. Tr 2 - Tr{ saait Tr 10 och Tr'11 e'fterjusterås. Tr 1 trimmas för
Iägsta brus. Ko1l men hjäIp av oscilloskop. Se även p 52.

23. När apparaten färd.igtrimmats bör känslrgheten vara cza 1- 1r)
uV (vid. siggal/brusförirålland.e 20 d'B son ungefär motsvaras av

1O % brusspänning om apparatans egen d.istorsion är liten i
förhålland,e ti.ll 10 /". Beträffand.e känsiighet se p 4>r1.

24. Apparatens distrrsion uppmätes vj-d" uteffekt 50 mW ocb !00 m1{.

Und.er mätningen inkopplas ett motstånd' på I ohrn i stäIlet för
högtalaren. listorsionen skall vid- båd.a uteffekterna normalt

ej överstLga 2 resp 5 /,. li=torsi",nsrnä:ning enl p 29-45.

Limiterinå;
25. Apparatens limitering uppmätes enligt -: 26-28,

25. Generatorns attenuato:: ins'cätles på 1 rY.

27. I{ottagarens volp:kon'urol-l inställes för 1ämpligt utslage t ex

0 d3-strec.iet på rörvoltmei-;ern. Vi.d mätning av limiteringt
dist,.-,rsicn ccb l:änsl j-ghet irkoppla.s rö:-,'-ltrnetern efter
åistorsionsmetern. Rö-'voltrnebern instä] -t-s på 1 v-området.

Obs används mätuppkoppling enligt efterföljand.e figur ska11

distorsionsretems effektomkoppla:e stå i 1äge !0 mW.

28. Generatorns utspänning regleras ner ti-i1 d.ess rörvoltmeter-
utslaget fal1it 1 d.B (lO %) " Erforderl:-g generatorspänning skall
vara 1ägre än 2 utd, Skulle generatorspä::ningen bli större än 2 uV

. trimmas kärnan för Tr 7 i i-nre 1äget. Obs Tr 7 prim och sek fin-
justeras växelvis varefter ny mätning utförs enl p 26-28,

Distorsionsmätning: Vid- vanli service används oscilloskop.
2). Apparatens d.istorsion uppmätes enl p 30-45 med. hjälp av en för

änd.amålet arrangerad- spämkrets för 1000 Bz.

30. "Distorsionsnetern" (ovan nämnd.a spårrkrets) kopplas til1
b.ögtalarutgången (som belastas resistivt med. ) obm, aIltså ej
med. b.ögtalare) enligt figuf.

11. Di-storsionsrceterns effektcmkopplare stäl-ls 1 läge 5O0 mW.

32. Distorsionsneterns mätomkopplare ställs i 1äge 1.

33. Generatorns utspänning stå1ls på '1 mV.

34. Mottagarens vcl;,';i.kontrcll u;pvrides trl- fullt utslag på

:.örvnltmete:ns 1 voltsornråd"e '
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38.

+.

-listorsionsneterl'l.s mätcnkcppiare stäl1s i läge 2.

Distorsionsmeterns balanskc:ltr,:11 cch tongenoratorns freicvens
justeras våxel-vj.E ti-11 lägsta utslag på rö:sroltmetern.
Distrosionsmeierns nätoiukopplare stä1ls i läge l.
P 16 upprepas. Rörvoltmetern ska1l visa mind.re än OrJ t{,

vi-lket betyd.er att d-istorsi^:nen är lägre an 5 /r (tufft utslag
på rörvoltmetern m.'tsvarar 1O /" disforsion).
Distorsionsmeterns mäiomkopplare stä]ls i läge 1,

!,tottagarens vol;rmkontroll ned.vrid.es he1t.
Effektcmkopplaren ställs i 1äge 50 mW.

Mottagarens vol;rm uppvrid.s tiIl fullt utslag på RV!,I 1-v-områd.o.

P 3F37 upprepas.

P 16 upprepas. Rörvoltmetern skall normalt visa mind-re än

0r2 vo1t, vilket betyd.er att d.istorsionen är nind.re än 2 /".
Mätomkopplaren stäIls i Iäge 1.

39.

+w.
A,l.+i.

42.

43.

44,

Atr,

Känslighetsmätnings

{6. Känslighetsmätningen utförs som en d.irekt fortsättning på

d.istorsionsmätning enl P 3y44. ldätomkopplaren skal1 stå i
läge 3 och rörvoltmetern skall visa mind.re än 0r2 voIt.

47. Si.gnalgeneratorns utspänning ned.regleras tiIl d.ess RWI visar
fullt utslag. F.\4d vi-sar nu i huvud.sak brusspänningen eftersom
nod.uleri-ngens grund-ton spärrats i distorsionsrnetern ocb.

moduleringsd"istorsj-cnen är liten i förhå1land.e till 10 y'o.

48, Mottagarens inställning finjusteras med. vrid.kond. som inställs
ti1l minsta utslag på R\rlll, varefter p 47 upprepas. Obs att
vid d-enna efterjustering skalt vrid-kond- instälIning end.ast

^L^+"rf i -+ ar'\'ika från det normal a. (i nvri den ti'l I ne 1 /1 JL.ueuJLLJ-rgrr d,vYIKe f lart oeLr,).

Skulle så ej bli fal1et, efrerjusteras and.ra mellanfrekyensen.
Kontrollera först geneiatorfrekvensen.

49. Mätomkopplaren ställes i 1äge 1 och mottagarens volymkontroll
inställes så att rörvol+,netern visar fullt utslas.

lO. liätomkopplaren ställs i läge l.
5L Signalgeneratorns utspänning regleras så att rörvoltmetern visar

f\rllt utslag. Signalgenertaorns utspänning ska11 nu vara mind.re

än 1r) uV (norrnalt 1-1 ,) uV). Se även p 52.

52, Signalgeneratorns utspänning ökas något så att ett lagrrc stort
utslag erhålles på RVM. (50-70 /" uu fullt utslag), varefter
Tr 1 trimmas för 1ägsta utslag på RVM, P 4U51 upprepas.

Mätomkoppäaren ställs i 1äge 1.

53. Er. lösa trimkärnor fixeras ned, t.ex. vaJC.

54. Åpparaten cmk:pplas för' olika nätspänningar och provas på d.essa

spänningar. Ci:-s ei; nä1säk::ir:gen skail bytas vid. änd.ring. Se p 1.

55. Apparater: inr,t j.-1es :,-;: 221 ..-cl-t. 3bs rätt säkr:-ng.
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55, Vid byte av kristall e1Ier änd-rad- signalfrekvens kcntrolleras

att rrrid-kond. hamnar i itnernallägetr dvs invrid.en til1 c:a 1)J.
0m nöd.vänd-igt efterjusteras 2 MF, R\nI inkopplas då enl p 12,

Spänninestabell s
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1 = Mätes med. 220 kohm i serie med- testpinnen.
Årnrikelser på 1 1O y'o kan norrnalt förekomma.
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