HF 600
JUNIOR MODAGER
HF 600 er en moderne udgave af
det gamle krystalapparat.
I den her sete udgave er den udstyret
med gerrnanium*
diode samt fersom giver
ritstav,
bedre
en vasentlig
modtagelse
end
tidligere.
Vi har kaldt
HF 600
junlor-rnodtager,
for
ldet
vi mener at alle
med lidt
unge drenge
interresse
for el-ektronik,
bdr have kendskab til
denne modmed et vald
tager,
af muligheder.
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loddedjne.
Printplade i glasfiber.
Monteringstr5d.
Loddetin.
B16d ledning.
@reprop 2ooo ohm.
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1.

(f019 alen hvide

tegning

Fdrst
trykkes
de fire
loddedjne
i printpladen
ved punkterne
1,2,
3 og 4. Se p3 billederne
under montagen.
Derefter
loddes og
afklippes
disse.
Lodningen
laves
efter
pt
vejledningen
om dette
bagsiden
af garantibeviset.
Dioden Dl skal derefter
monteres,
den
vender
den samme vej som pA printpladen
Lod og klip
som ovenfor.
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pA printpladen)

vendes
viste

s6ledes
at
tegning.

sEresen

S3 monteres
drejekondensatoren
CI, de to loddeflige
pSloddes
hver
et stykke
afisoleret
trid
fra den medfdlgende
Drejekonledning.
fastskrues
densatoren
derefter,
se de to billeder
p3 forsiden,
som
viser
forog bagsiden
qennem
af HF 600.
De to tradender
trakkes
hullerne
i printpladen
for do., hvorefter
de foddes.
Si konuner vi til- det svereste,
nemlig
montagen af spolen
Ll ,denne skal vikles
fdrst.
P& den medfdlqende
6 cm lanse
ferritstav
(den sorte
runde stang)
vikles
(5mgange), hvis
ca. 55 Vindinger
man dnsker
at modtage mellemb@lgeomrAdet,
(16o vindinger
ti1
langbdlge)af
den medfdtgende
litzetrid.
pSsmdrei Iim eller
Viklingen
man kan satte
klisterbind
over denne,
st vindingerne
bliver
siddende
pi p1ads.
tridender
Deto
fra viklingen
fortinnes
rned liilt
loddetin,
hvorefter
deputtesgennem
hul a, for den ene ende, og b for den andens vedkommende.
Samtidig
sattes
to stykker
monteringstred
rundt
om staven
i begge ender,
s8ledes
pA pIads.
at denne bliver
siddende
Der loddes
aIle
6 steder,
ved a og b samt ved de to tride
i hvei
ende af L1.
HF 600 er nu klar
til
brug, og tllsluttes
efter
FLg.2, hvor antenjord p3 2, og Orepropen pa 3 og 4. Antennen
nen l-oddes p3 ben l,
kan best8
jord
af 1o meter b16d monteringstrad,
tilsluttes
er varmeapparat
eller
vandrdr.

f lg,2
o
o
I
t!

I

TEKNISKE DATA:
I{odtagertype:
Modtageromride:
Udgangsimpedans :
Udgangstilbeh@r :
Ekstratllbehdr:
Tils lutningsmulighed

Diodedetektormodtager
.
Mellembdlge med 35 vindinger.
Langbolge med 16o vindinger.
2 kohm.
@reprop 2ooo ohm medf@lger.
Hovedtelefon
2ooo ohrn, varenummer 1 3 7 0 .
for forstarker
LF 20 eller AF 20.

+
HF 600 kan anvendes med /reproppen som medf@lger, men en 2ooo
ohms hovedtelefon
har en bedre lydmassig virkning
og anbefales
derfor.
Stationen man dnsker findes ved at clreje pA skalaen,
som sidder fast pA drejekondensatoren.
Hele modtageren kan monteres J- en plastikeske
f.eks. varenummet 95L4,
hvori der bores et hu1 i plastikken
tiI
skalaknappen, med.ens print\
pladen monteres med 4 skruer. NB: Husk at kobbersj-den ikke rni monteresv
op af en metalplade,
da dette giver kortslutning.
Hvis HF 600 bruges i forbindelse
med en forstarker,
anbefales det at
anbringe en kondensator pA 2,2 nf samt en modstand pi 22 kohm over udgangen ben 3 og 4.
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