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F.M. DRUKKINOP 
De geluidskwaliteit van deze grote SLIPEB l~E LUXE is zcr buitengewoon, dat 

.. , . ,,. , 
hik cie verlangens van cie meest verweneie m u z i e k l l e r h e b 1) e r zal 

Wa# bepaalt de waarde van een radio 
Ll, als enigszins gevorderd radio-amateur of monteur, bent ongetwijfeld 
in staat om met kennis van zaken de juiste waarde van een radiotoestel 
critisch te beoordelen. U zult het direct met ons eens zijn, wanneer wij 
zeggen, dat de kwaliteit (en dus de prijs) van een toestel bepaald wordt 
door de volgende vier factoren : 1. De toegepaste schakeling of het 
schema. 2. De kwaliteit der gebruikte onderdelen. 3. De mecha-
nische opbouw van het geheel. 4. Het uiterlijk van kast, schaal, 
knoppen enz. 

1. HET SCHEMA. 

Zoals U weet, gaat men ook in ons land, 
in navolging van Duitsland, de gehele 
omroep overschakelen op FM (Frequen-
tie-Modulatie). Reeds nu kan men in 

grote delen van ons land het programma 
van Hilversum I of II op de FM-band 
ontvangen, Enkele FM-zenders zijn reeds 
in bedrijf, andere volgen nog binnen één 
jaar. De voordelen van het moderne FM-
systeem, de verbluffende weergavekwali-
teit, alsmede de absolute storingsvrijheid, 
komen uiteraard alléén tot hun volle 
recht, wanneer men over een prima F1~I-
toestel beschikt. De eerste voorwaarde 
hiervoor is, dat het toestel is uitgerust 
met de modernste storings-onderdrukken-
de detectie-schakeling, de z.q. ratiodetee-
tor. Deze is in de schakeling van de 
„Rheingold" toegepast en daarbij werd 
de allernieuwste buis gebruikt, dle hier-
voor sinds kort in de handel is, de buis 
met drie dioden plus triode: EABC80. Op 
de tweede plaats is het F1VI afstemgedeel-
te van groot belang met 't oog op gevoe-
ligheid en reisvrijheid. Hier vindt U in 
het schema aangegeven de speciaal voor 
FM ontwikkelde penthode EF80. Een 
dergelijke ingang met twee afzonderlijke 
buizen treft men alleen aan in de aller-
duurste toestellen. We zullen U een enkel 
voorbeeld geven omtrent de storingsvrij-
heid: Wanneer des zomers 's avonds de 
lucht vol onweer zit en normale toestellen 
in de buurt bij iedere bliksemflits kraken, 
dat horen en zien vergaat, zit U bij dit 
Rheingold-toestel te genieten van een 
kristalheldere weergave, zo rustig als in 
't hartje van de winter. 

2. DE ONDERDELEN. 

Middenin op dit blad ziet U het „hart" 
van ons meester-ontwerp. Gecombineer-
de A1VI/FIJI middenfrequent-trefo's, een 
modern toetsenbook met ingebouwde spoe-
len en de F1VI-afstemunit met inductieve 
afstemning (beweegbare spoelkernen). 
Dit zijn door ons zelf uit het buitenland 
geïmporteerde fabrieksonderdelen. De be-
treffende firma is hierin gespecialiseerd 
en levert deze aan diverse bekende radio--

Fabrieken in Duitsland. Deze onderdelen 
garanderen de hoogst bereikbare selecti-
viteit en gevoeligheid. 

3. DE MECHANISCHE OPBOUW. 

Eén enkele blik op de afbeelding links 
beneden (binnenwerk) is voldoende om 
iedereen te overtuigen: Onverwoestbaar 
degelijk. Het gehele chassis wordt in onze 
eigen werkplaatsen pasklaar gemaakt, de 
gaten worden machinaal geponst. Wij 
zorgen, dat alles in elkaar past, als delen 
van een mecanodoos! De afstemcon-
densator heeft slipvrije tandwieloverbren-
ging met een snaarwiel van slechts 4 cm! 
In combinatie met het vliegwiel op de af-
stem-as geeft dit een stabiele afstemming, 
zonder enige )rans op micr~fnnie, aflopen 
van de snaar enz. Ook de bedrading van 
het toestel is ordelijk en stevig, zoals U 
op de werktekenitg aan ommezijde zien 
kunt. De strips zijn vóórgemonteerd in 
onze werkplaats, zodat U hiermede geen 
moeilijkheden hoeft te vrezen. Het aller-
moeilijkste deel vat bedrading betreft, de 
FM-afstemunit, komt kant en klaar van 
de fabriek. Iedere aankomende amateur 
kan dit toestel bouwen aan de hand van 
dit schema! 

4. HET UITERLIJK VAN HET 
TOESTEL. 

Niets is vanzelfsprekender, dan dat een 
zelfbouw-ontwerp van fabriekskwaliteit 
ook wat betreft kast, schaal, luidspreker-
doek, knoppen enz. in geen enkel opzicht 
voor het duurste fabrieksapparaat mag 
onderdoen. Ook hieraan is in alle opzich-
ten voldaan, De royale kast (van groot 
belang voor goede basweergave!) is van 
stevig klankhout, prachtig gefineerd en 
hoogglanzend gepolijst. Zijbanden en 
druktoetsen zijn afgezet met mooie goud-
metalen sierlijsten. De lijst tussen glas-
plaat en luidsprekerdoek is eveneens van 
goudmetaal, terwijl de knoppen goudkleu-
rig zijn ingelegd. De chique stationsschaal 
in zwart met gouden opdruk en een mooie 
gouden sierring voor het afstemoog com-
pleteren het geheel tot een aristocratisch 
muziekinstrument. 

Ondanks gelijkwaardige kwaliteiten kost dit zelf bouw-ontwerp véél 
minder dan soortgelijke fabriekstoestellen zoals in de handel verkrijgbaar. 
Dit wordt bereikt, doordat bij zelfbouw een gedeelte wordt bespaard 
van arbeidsloon, sociale lasten, winstmarges voor groot- en kleinhandel 
enz. die op een fabrieks-apparaat drukken. 

HOE MOET U MET BOUWEN BEGINNEN ? 

Allereerst gaat U de verschillende onder-
delen op het chassis monteren, waarbij U 
let op de foto en de diverse tekeningen. 
Alles past precies en de montage is nog 
eenvoudiger dan het werken met een me-

canodoos. Als U het chassis voor U op 
tafel zet, met deze bouwbeschrijving er-
naast, kàn het niet mis. Op enkele dingen 
wijzen we nog even: Let op de juiste stand 

der buishouders, waarin U later de bui-
zen steekt. 

Bij de Noval-buisvoeten ontbreekt het 
tiende contact. Op deze plaats is dus een 
grotere tussenruimte tussen de contacten. 
Op het grote bouwschema kunt U dat ook 
duidelijk zien. Een uitzondering hierop 
vormt de buishouder van de gelijkricht-

buis AZ41. Hierbij wordt de juiste stand 
bepaald door de plaats van de sleuf, in de 
zijkant van de buishouder. Deze sleuf, 
waarin de zoeknok (een knobbeltje op 
de buis) precies past, staat op het grote 
bouwschema aangegeven. Als U onder in 
het chassis kijkt (dus zoals op de grote 
buuwtekeuiug) dan zit deze sizaf tusse.. 
contact 5 en het daarnaast gelegen vrije 
contact. Tenslotte hebben wij op de teke-
ning „Bovenaanzicht chassis" de juiste 
stand van sleuf en het (ontbrekende) l0e 
contact aangegeven. 
De beide m.f, trefo's zijn uit elkaar te 
houden door te letten op het aantal con-
tacten. Zie hiervoor de werktekening. 

De dubbele electrolyt (C27 -{- C28) zit 
met één enkele moer stevig op het chas-
sis vast, Soms heeft hij aansluitdraden, 
soms enkele soldeercontacten, wat in we-
zen geen verschil maakt. In het laatste 
geval monteert LI de draden zelf. 

De montagestrips (lange stroken met con-
densatoren en weerstanden) worden, met 
twee lange boutjes elk, vastgezet. Af-
standsbusjes om de boutjes zorgen ervoor, 
dat de achterkant niet aan het chassis 
raakt, om kortsluiting te voorkomen. 

De afstemcondensator (duo) en de ge-
hele aandrijving zijn reeds kant en klaar 
op het chassis gemonteerd als U dit ont-
vangt. Hiermede hebt U dus geen enkele 
moeilijkheid. 
Het gehele spoelblok met toetsenbord is 
uiterst eenvoudig te bevestigen. Vier 
boutjes door het chassis, waarvoor pas-
sende gaten aanwezig zijn. 

Tenslotte iets belangrijks! Op verschillen-
de plaatsen in het chassis zitten z.g. sol-
cleerlipjes bevestigd. LJeze eilenen om er 
draden aan te solderen, die met 't chassis 
(aarde) contact moeten maken. Ook 
zijn drie draadsteunen aangebracht (twee 
3-delig, drie 5-delig) . Het middelste con-
tact hiervan zit ook op chassis (aardcon-
tact) evenals de kleine soldeerlipjes. Zorg 
ervoor, dat deze lipjes en steunen een 
goed BLIJVEND contact maken met 't 
chassis. Vooral in een toestel waarbij de 
zeer hoge frequenties van de FM een rol 
spelen is dit uitermate gewichtig. Men 
bereikt dit, door lipje of steun en ook het 
chassïs op de contactplaats secuur blank 
te schuren of te krabben. de moer op het 
boutje extra stevig aan te draaien en 
boutje en moer. boven en onder het chas-
sis met teat verf of lak te bestrijken 
(„borgen") . Lostrillen en oxydatie wor-
den erdoor voorkomen. Dit borgen moet 
uiteraard nà het solderen plaats vinden. 

Voor amateurs, die zeiles wensen, is ook een opstelling van twee permanent-dynamische 
HOOGTOONSTRALERS IN DE ZIJKANTEN VAN HET TOESTEL mogelijk, zoals 

meer en meer bij duurdere fabriekstoestellen gebruikelijk. De electrostatische hoogtoon-

speaker kan dan vervallen. Wij hebben hiervoor een kast in eetra uitvoering (3-D-kast) 

beschikbaar met mooie goudkleurige klankroosters. De méérprijs voor een kast in deze uit-

voering bedraagt slechts f  17,50„ 

bevredigen. 

GOED SOLDEERWERK IS NIET 
MOEILIJK. 

Ga punt voor punt te werk, als hier be-
schreven: Zorg voor een schone punt aan 
Uw bout, welke punt goed vertind is. 

1. Krah draad en contact a~ed schon 
(plastic-isolatie -±- 1 cm, voorzichtig 
verwijderen) . 

2. Houd de bout eerst drie tellen op de 
contactplaats. 

3. Laat -{- % cm. tin (met harskern) af-
smelten. 

4. Houd de bout nog op het contact en 
laat de tin drie tellen .,doorvloeien". 

5. Neem de bout liu pas weg en blaas de 
las snel koud. 

Controleer de jas door trekken! Pas op 
voor „koude lassen". Het tin zit dan ge-
plakt als het ware. Als men flink trekt 
springt hij los. Maak degelijke lassen en 
gebruik geen klodders tin. Zitten aan één 
contact meerdere draden, haak ze dan 
eerst vast en soldeer ze allemaal tegelijk. 

DE BEDRADING VAN HET 
TOESTEL. 

Het solderen der diverse verbindingen 
levert, als men zich stipt aan het werk-
schema houdt, geen noemenswaardige 
moeilijkheden op, temeer niet, daar de 
strips kant en klaar kunnen worden in-
gebouwd. De verbindingen der diverse 
draden welke aan de bovenkant van het 
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Belangri jK 
1~Iocht U onverhoopt, ondanks de aanwijzingen van dit bouwschema 

toch nog pech hebben met het bouwen van dit apparaat, blijf er dan niet wekenlang 
op zoeken en ga er ZEKER NIET mee naar een of andere monteur of service-werk-
plaats, want als regel keuren die alles af ( uit een soort donune afgunst en misplaatste 
beroepseer.) 1~Iaar bovendien zou U dan misschien, zoals wij helaas uit ondervinding 
weten, een veel te hoge rekening moeten betalen. Heeft U dus pech, vat heus de beste 
kan overkomen, stuur dan Uw apparaat naar ons en wij maken het U snel, goed en 
goedkoop geheel in orde, in onze eigen zeer moderne service-werkplaats. Bovendien 
ontvangt U dan een uitgebreid service-rapport, waaruit U kunt zien, welke fouten U 
nog gemaakt had. Reparatie geschiedt bij ons tegen kostprijs, ZONDER WINST. 

chassis komen, willen we even de revue 
laten passeren. I-Iet betreft de onderdelen 
voedingstrafo, smoorpoel, luidspreker-
trafo, afstemoog, afstemcondensator en 
FM-unit. Voor voedingstrafo en smoor-
spoel lette men slechts op de cijfers. U 
moet deze draden na montage goed con-
troleren, Vergissingen mogen hier niet 
voorkomen: Waar al deze draden door 
het chassis voeren, kan men een rubber-
tule in de opening drukken, om door-
slijten der isolatie tegen het scherpe me-
taal te voorkomen. 

Ook de luidsprekertrafo is spoedig ge-
monteerd, als men op de tekening let. Bij 
de afstemcondensator verdienen de ver-
biii íí:g2ri CCjlte: liijZ011dere auiidnl!tt. 
Het is zeer aan te bevelen, om voor deze 
drie draden stevig soepel snoer te ge-
bruiken. De twee aders hiervan kan men 
van elkaar scheuren voor zover 't hier 
tenminste het z.g. plastic tweelingsnoer 
betreft. 
Het afstemoog bevindt zich achter op het 
klankbord. De buisvoet der EM4 wordt 
met twee lange bouten op het klankbord 
vastgeschroefd. De buis zelf ligt dan in 
horizontale stand, zodat men er, gezien 
vanaf de voorkant van 't toestel, bovenop 
kijkt. De vier aansluitdraden kunt U, om 
een nette afwerking te verkrijgen, mooi 
in elkaar vlechten (twisten). Opgemerkt 
zij nog, dat beide helften van het groene 
toveroog (ook vel kat-oog genaamd) 
nooit eveneer dicht gaan. De ene spaak 
is altijd iets breder dan de andere. 

De aansluiting van het FM-unit levert 
geen aparte moeilijkheden op. De voor-
naamste verbinding is afgeschermd. Dit 
moet met verliesvrije afschermkabel ge-
beuren. Geschikt is z.g. microfoonkabel. 
De gevlochten afschermmantel komt aan 
chassis (aarde). Bijstaand schetsje laat 
duidelijk de juiste wijze van afwerking 
zien. Soldeer snel, om doorsmelten van 
de isolatie te voorkomen. 

Naar keuze kunnen 2 of 3 luidsprekers in het 
toestel worden ingebouwd, terwijl diegenen, die 

hun toestel voorlopig zonder de F.M.-band bou-
wen, ook wel met één speaker (de grootste) 
kunnen volstaan. De grootste luidspreker wordt, 
zoals aangegeven, met twee draden aangesloten 
op de luidsprekertrafo. De middelgrootste wordt 
parallel over de eerste geschakeld, d.w.z. hij wordt 
gewoon middels twee draadjes met de grote dóór-
verbonden. Het kan bij sommige typen aanbeve-
Iing verdienen, om in een der twee draden waar-
mee deze middenluidspreker op de grote luid-
spreker is aangesloten, een eico van 16 mF op 
te nemen. De hoogtoonluidspreker wordt aange-
sloten via een netwerk van enkele condensatoren 
en weerstanden. Deze worden op een strip ge-
monteerd, welke boven op het chassis komt (zie 
tekening „Bovenaanzicht chassis"). 

De draad aan de strip, gemerkt „Bas", wordt 
verbonden met het contact van de spraak-muziek-
schakelaar op de achterzijde van het chassis. Hier-
bij staat ook aangegeven „Bas". 

DE PROEF OP DE SOM. 

U plaatst nu de verschillende buizen in het toestel 
in de juiste volgorde. Iedere buis past maar in één 
bepaalde stand in haar houder. Beide buizen op 
het FM-unit kunt U voorlopig desnoods weglaten. 
Op de lange, midden en korte golf werkt het 
toestel namelijk ook zonder deze buizen. Als U het 
toestel nog niet hebt ingekast, sluit dan de losse 
luidspreker aan op de entree voor extra luidspreker, 
op de achterzijde van het chassis. Als antenne is 
'n stuk draad van 'n paar meter voldoende, terwijl 
U 'n aardleiding voorlopig kunt missen. 

Het toestel wordt nu ingeschakeld, de gloeidraden 
in de buizen lichten een moment wat feller op en 
na ongeveer een halve minuut begint het toestel 
te werken. Bij draaien aan de afstemknop moet U 
verschillende stations reeds duidelijk kunnen ho-
ren. De volumeregelaar (kleinste knop links) staat 
natuurlijk open (rechtsom) en de druktoets voor 
middengolf ingeschakeld. Straks bij afregeling ko-
men de zenders veel harder door en wordt ook 
de stationsschaal kloppend gemaakt. 

Wat te doen, als het toestel niet speelt? 

Hoogstwaarschijnlijk hebt U een fout gemaakt en 
het beste is, alles opnieuw te controleren. Het is 
echter ook mogelijk, dat een der onderdelen een 
defect vertoont. In 99 van de 100 gevallen echter 
speelt het toestel meteen. 

Neem de volgende proeven: (volumeregelaar 
open!). Aanraking met de vinger van het knoop-
punt R29-R30 moet een lichte bromtoon in de 
luidspreker geven, aanraking van knooppunt R21-
C 18 een harde bromtoon. Aanraking met de an-

tw ~rcOci~1HDE í~ci+►DIO 
Het is een feit, dat men door zelfbouw uiterst goedkoop in het bezit kan 
komen van een werkelijk uitstekend radiotoestel. Andere voordelen zijn: 
de vreugde en trots van het zelf doen en de mogelijkheid om zo'n toestel 
later, als de radiotechniek weer verder gevorderd is dan nu, te moderniseren 
door toepassing van de allernieuwste buizen enz. iets wat bij een fabrieks-
toestel als regel haast niet mogelijk is. 
Wij weten echter heel goed, dat zeer velen onzer aankomende amateurs en 
monteurs nog niet over voldoende geldmiddelen beschikken om al direct een 
complete 5 of 6 lamps super-radio in fabriekskast te bouwen. Daarom hebben 
wij een uitstekende OPBOUWSERIE wisselstroomtoestellen met luid-
sprekerontvangst ontworpen. Deze opbouwserie bestaat uit 4 radiotoestellen, 
te weten: 

„JUNIOR" -~ „HOBBY" -~ „A1~IATEUR" -- „OPERETTE". 

Op die manier kunt LI reeds voor heel weinig geld met bouwen beginnen. Dit nog te meer, omdat LI zelfs de eerste goed-
kope bouwdoos uit deze opbouwserie in twee gedeelten kunt bestellen (eerst chassis en alle onderdelen om met bouwen 
te kunnen beginnen, daarna de buizen en de luidspreker). U bouwt dus terwijl U spaart! Hebt Li weer enkele tientjes 
beschikbaar, dan bestelt LI weer nieuwe onderdelen bij om Uw toestel uit te breiden en te verbeteren. Zo kunt ii gelei-
delijk in het bezit komen van een uitstekende eerste klas super-radio met alle technische kwaliteiten van een veel duurder 
fabriekstoestel. 

Belangri jK : 
1. Bij ieder toestel uit deze serie kunt LI practisch alle 

onderdelen van de daaraan voorafgaande bouwdoos op-
nieuw toepassen. 
Voorbeeld: Wie bijvoorbeeld het 2-huizentoestel 
„JUNIOR" heeft gebouwd, kan hiervan de onderdelen 
opnieuw gebruiken en dit toestel ombouwen en uit-
breiden tot het 3-huizentoestel „HOBBY". Evenzo kan 
de „HOBBY" worden uitgebreid tot een 4-huizensuper 
„AMATEUR" en deze weer tot een complete 5 of 6 
buizen luxe-super ,,OPERETTE". 

,PUPIL". Met dit toestelletje hebben reeds vele 
jongelui van 12-18 jaar de eerste stap gezet op de 
weg die hen leidde naar hun later beroep: Radio-
monteur/Radiotechnicus. Geen gelukkiger mens 
dan hij, wiens vak tevens z'n hobby, z'n liefheb-
berij is. Kent U het verschil tussen een oude 
twee.9ekker en een straaljager? Even groot is het 
verschil in prestaties tussen de bekende z.g. 
kristalontvangertjes en dit éénpittertje. Ontwor-
pen om te experimenteren. Glasheldere ontvangst 
op hoofdtelefoon van een tiental zenders. Prijs, 
compleet met kastje -}- batterijen f 18.50. Hoofd-
telefoon extra j 7.50. 

„PADVINDER". Een groter broertje van de „Pu-
pil" voor luidsprekerontvangst. Zeer geschikt als 
kampeer-radio. Twee buizen DF91 - DL92. Alle 
onderdelen van de „Pupil" kunnen in de „Pad-
vinder" opnieuw worden toegepast. Prijs com-
pleet met batterijen: ~- f 50,- (uitbreiding van 
„Pupil" f 31,50.) 

„JUNIOR 57". 2-Buizen (2-lamps) wisselstroom-
radio voor netvoeding (geen batterijen meer) en 
desgewenst met luidsprekerontvangst. Allermo-
dernste buizen: ECH81 - AZ41. Met een goede 
antenne geeft dit toestel luidsprekerontvangst op 
kamersterkte van de voornaamste zenders. Prijs 
compleet ± f 85,-. 

MAXWELL-SERVICEI De radiobuis en de hoofd-
telefoon van de „Pupil" kunt U bij volgende 
bouwdozen niet meer gebruiken. Zij zija dan ín 
vele gevallen voor U waardeloos. Maakt U echter 
géén zorg: Bij aankoop van de bouwdoos „Junior" 
(of een der volgende bouwdozen) kunt U deze 
buis en telefoon aan ons terugsturen. WId BE-
TALEN ER U DE VOLLE PRIJS VOOR ~ERUGt 

2. Het toestel OPERETTE kan, met gebruikmaking van 
een passend chassis, direct (of later) worden ingebouwd 
in een schitterende fabrieks-kast, waarvan wij steeds 
verschillende modellen met passende glasplaat (stations-
schaal) en chassis in vooreed hebben tegen zeer lage 
prijzen! 

3. Het is absoluut niet nodig, met bouwen vooraan te be-
ginnen. Wie graag onmiddellijk over een le klas toestel 
beschikt, kan ook direct bijvoorbeeld de „OPERETTE" 
bouwen, of zelfs de „MEISTERSINGER" en de „RHEIN-
GOLD" (zie beneden) , zonder dat hij de voorafgaande 
toestellen heeft gebouwd. Onze bouwschema's zijn hier 
vollPdicd nn berekend. 

„fIOBBY 57". 3-Buizen radio voor zeer krachtige 
luidspreker-ontvangst, ook van zwakkere zen-
ders. Buizen: ECH81. -EL84 -AZ41. Door toevoe-
ging van de moderne 8-Watt eindpenthode ont-
staat een geluid, even krachtig en zuiver als van 
een grote radio. Prijs compleet ± f 98,-. 

„AMATEUR 57". 4-Buizen super voor Korte-, 
Midden- en Lange golf met ECH81 - EABC80 -
EL84 - AZ41. Het verschil met 't voorgaande 
apparaat is op de eerste plaats gelegen in de veel 
grotere selectiviteit, welke bereikt wordt door 
4 afgestemde kringen (2 vast - 2 var.). Door de 
veel grotere gevoeligheid is terugkoppeling voorts 
overbodig geworden. Prijs compleet ± f 130,-. 

„OPERETTE 57". De „Amateur" omgebouwd en 
uitgebreid tot een volwaardige 5-buizen super, 
met automatische volumeregeling, tegenkoppeling 
enz. Buizen ECH81 -EF89 - EABC80 -EL84 -
AZ41. Door deze moderne huizenserie is latere 
uitbreiding met FM-band eenvoudig. (Zie toestel 
„Rheingold"). Als Uw familie en kennissen dit 
toestel zien en vooral horen, zullen zij nauwe-
lijks geloven, dat U dit toestet zèlf bouwde. 
Prijs slechts j - f 148,-. 
„MELODIA". Dit is de „OPERETTE"-bouwdoos 
op passend chassis in een mooie gepolitoerde 
houten fabriekskast. Een lust voor oog en oor! 
Voor zo weinig geld een prima toestel in houten 
klankkast is mogelijk door zelfbouw! 
Prijs compleet   ± f 185,-

N.B. Genoemde prijzen zijn dagprijzen. Deze prijzen kunnen zowel 
dalen als stijgen. Bij bestelling wordt steeds de dagprijs van de artikelen 
in rekening gebracht. AFZONDERLIJKE NAUWKEURIGE PRIJSLIJS-
TEN STEEDS GRATIS VERKRIJGBAAR. 

RIIEINGOLD-F11I". FM-drukknopsuper. Top-
toestel in luxueuse fabriekskast met moderne 
druktoetsen. Een toestel van volle orchestrale 
klankschoonheid en met alle technische verfij-
ningen van na de oorlog. Compleet met de nieuwe 
storingsvrije Fl1I-band. FM-geva ligheld over-
treft vele der allerduurste fabrieksapparaten, 
door penthode h.f. voorversterker en triode 
mengbuis. Buizen: EF80 - EC92 - ECH81 -EF89 
- EABC80 -EL84 -EM4 - AZ41. Prijs compleet 
met FM slechts ± f 300,-. 

FM-INBOUWAPPARAAT: Het goedkoopste FM-
apparaat in Nederland. Past bu iedere wis-
selstroomradio - inductieve afstemming -
ratiodetector. Afmetingen 18 x 6 x 9 cm. Com-
pleet met buizen: ECC85 -EF89 - EF 89 - EAA91. 
Prijs compleet   -±- j 70,-

DAVID: Een handig versterkertje, geschikt voor 
gramofoon/microfoon. Speciaal ontworpen voor 
dansclubs, fuifjes en bruiloften! Buizen: ECC 82 -
EL84 - AZ41. 
Prijs geheel compleet -* f 105,-

„GOLIATH". Krachtige 10 Watt-Balansverster-
ker voor Hi-Fi weergave. Dubbelzijdige toonre-
geling voor hoog en laag. Aansluiting voor gra-
mofoon en microfoon. Zéér prettig zelf te bou-
wen door toepassing van stripmontage. Buizen: 
EF86 - ECC82 - ECC82 - EL84 - EL84 - EZ80. 
Compleet met chassis met beschermkap en bui-
zen: ~*- f 165,-. 

Bovengenoemde bouwschema's met uitvoerige prijslijst kunt U bestellen 
à 20 cent per stuk in postzegels. Sluit dus géén geld in de enveloppe, doch 
uitsluitend postzegels. De vergoeding van 20 cent per schema gelieve U te 
beschouwen als een kleine tegemoetkoming in de verzend- en administra-
tiekosten. 

~Is adres is steeds v~ : I PA N N 1~ E~IJ V~ L 



terne van knooppunt R8-C8 een lichte kraaktoon, 
van knooppunt R2-C3 een harde kraaktoon. 
Vragen omtrent een en ander gelieve u op een 
apart velletje (dus niet bij andere post) te schrij-
ven en te adresseren aan: Technische Dienst, 
Maxwell. (Postzegel voor antwoord wordt op 
prijs gesteld). 
U hoeft LI verder niet ongerust te maken, als na 
enkele minuten verschillende buizen, voornamelijk 
de AZ41 en de EL84, zo warm worden, dat I.I er 
LIw vingers aan kunt branden. Ook de voedings-
trafo en de smoorpoel worden na verloop van 
tijd vrij warm. Dit alles is heel normaal. Iets wat 
niet mag voorkomen: de platen der AZ41 worden 
direct na het inschakelen langzaam roodgloeiend 
(goed te zien in schemerdonker). Schakel dan 
onmiddellijk weer uit en controleer alles opnieuw: 
er zit ergens een erge kortsluiting in het toestel. 
Zulks is ook het geval, als de zekering op de 
voedingstrafo bij herhaling springen zou. 

AFREGELEN OF TRIMMEN. 
(niet voor F.M.) 

Alle kernen en trimmers zijn vóórgeregeld 
door de fabriek en in onze werkplaats, 
als Lt de bouwdoos ontvangt. Daardoor 
hoeft LI practisch slechts voor een kleine 
naregeling te zorgen. Draai dus slechts 
voorzichtig aan kernen en trimmers. HET 
SPREEKT VANZELF, DAT U HIER-
AAN VOORAF ABSOLUUT NIET 
GEPRUTST HEBT. Bij het afregelen of 
trimmen sluiten we niet de buitenantenne 
op het toestel aan, maar een losse draad 
van 2 à 3 meter lengte. 

~ ~ ~:;;:.,<y::;;:<~~;<i;i:c~;:~-;;~~. 
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Voor het afregelen gebruiken we het 
trimsleuteltje, dat bij het spoelbloc ver-
paKC ZIC. r12i dunne U1LelnCle hiervan QlenC 

om de kern II ill te stellen. Deze is be-
reikbaar dwars door de opening in de 
kern I heen. Het inzetfiguurtje op het 
principe-schema geeft dit duidelijk aan. 
Eerst zijn de beide m.f. trafo's aan de 
beurt. We stemmen af op een tamelijk 
zwak station van de middengolf, (de af-
stemschaal klopt nog niet) en draaien nu 
voorzichtig aan de bovenste kern van de 
tweede m.f. trafo naast EABC80. Stel 
deze af op zo sterk mogelijk geluid. Nog 
beter is het hierbij te letten op de uitslag 
van het afstemoog. Als het geluid sterker 
wordt gaat het oog verder dicht. Men 
kan met behulp hiervan veel beter het 
juiste maximum bepalen. Is de juiste stand 
bepaald, dan regelt Li de onderste kern 
bij. Ook weer op maximaal geluid of 
maximum uitslag van het afstemoog. 

Opmerking: 
De kerntjes voor afregeling der FM be-
vinden zich onderaan in de mf-trafo's 
naast elkaar. Hieraan mag LI dus thans 
absoluut nog niet draaien. 
Daarna wordt de eerste mf-trafo in de-
zelfde volgorde bijgeregeld, Eerst de bo-
venste kern, dan de onderste. Deze hele 
bewerking kan men ntl nog een keer her-
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SCHAALAANDRIIVING 

Het opleggen van de aandrijfsnazen. 

halen. Dus de bovenste kern van de twee-
de trafo nog iets fijner bijstellen enz. 
Daarna moet men niet meer aan deze 
kernen draaien. De juiste middenfrequen-
tie bedraagt 455 kc. Dit laatste voor hen 
die over een meetzender beschikken. 
Nu is het spoelbloc aan de beurt en de 
schaalaanwijzing wordt kloppend ge-
maakt. Draai de afstemcondensator hele-
maal open en zet de wijzer op de snaar 
vast. Hij moet nu precies op het linker uit-
einde van de schaal staan. 

regelt dan de kern bij op de kleinste 
sterkte hiervan. Als men van dit seinen 
geen last heeft, kan men het filter het 
best onaangeroerd laten, daar de instel-
ling vrij juist is. 

AFREGELEN VAN,DE F.M.-BAND. 

Ook hier zal in alle gevallen slechts een 
kleine naregeling noodzakelijk zijn, ter-
wijl men in bepaalde gevallen reeds di-

Opmerking: Bij sommige luidsprekertrafo's zijn de contacten niet aangebracht als op deze 
tekening staat aangegeven. We geven daarom even de juiste volgorde. Draad no. 12 en 
metalen afschermmantel aan contacten 0 en 4,5. (Deze beide contacten zitten op sommige 
trafo's helemaal links en niet rechts, zoals op de tekening). De draad van de smoorspoel aan 
contacF u (de 0 naast 3500j. ue draad van de strip aan contact 35vv. Tensioue cie afge-
schermde leiding aan contact 7000. 
Verder zijn de allernieuwste FM-sets niet uitgerust met 2 x EF80, maar met EF80-EC92. 
De aansluiting is echter precies hetzelfde gebleven. 

a. Middengolf 

Zet de wijzer op Brussel Frans 483 m. of 
Riga 521 m. (Trimpunt voor de meetzen-
der 575 ke). Draai nu kern V zover in 
of uit tot dit station hoorbaar wordt en 
juist op het blokje van de glasplaat zit. 
Stel daarna kern II bij op maximum uit-

slag van 't oog. NLl de wijzer op Luxem-
burg 208, of Saarbriicken 211 m. (trim-
punt 1403 kc). Zoek met trimmer VII 
dit station weer op. Regel nu trimmer 
VIII nog bij op maximum uitslag. Nu 
deze bewerking nogmaals herhalen. 
Wijzer weer terug naar Brussel, Dit sta-
tion blijkt weer iets verschoven. Breng 
het met kern V weer op zijn plaats; II 
weer bijregelen. Daarna Luxemburg weer 
op zijn plaats brengen met trimmer VII 
en trimmer VIII bijregelen. Nu desnoods 
dezelfde bewerking voor de derde maal, 
tot de schaal precies klopt. 

iISO LAT IE KOUS ArSCN FR NMANTFL 
ISO LATIF 
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De afwerking van de afschermkabel. 

b. tangagolf 

Wijzer op Allouis 1830 m. of Moskou 
1734 m. (trimpunt 160 kc) . Zoek het sta-
tion op met kern VI en regel I weer bij 
op maximum uitslag. Ook hier kan een 
herhaling gewenst zijn. 

e. Korte golf 
Met kern IV een station in de 49 m-band 
opzoeken (trimpunt 6,1 Mc) , bijvoor-
beeld de Wereldomroep P.C.J. 49,79 m, 
en met kern III bijregelen op maximum. 
De gespreide band zit nu vanzelf op zijn 
plaats. 
Nadat ru de gehele afregeling is vol-
tooid, kan het fluitfilter dat op de eerste 
entree zit, worden bijgeregeld. Men wacht 
hiermee tot men een keer veel last 
heeft van telegrafie-fluitjes (seinen). Men 

rect goede ontvangst heeft, zodat men 
de kernen onder in de m.f.-trafo's onaan-
geroerd kan laten. 
Afregeling geschiedt als volgt: De ratio-
detector wordt verstemd door de kern 
enkele slagen uit te draaien (linksom). 
Deze kern bevindt zich helemaal rechts 
naast de EABC80, wanneer men tegen de 
achterzijde van het toestel kijkt. Regel nu 
de drie overige kernen op maximum van 
rechts naar links. Daarna de schaal klop-
pend maken. Men zoekt een bekende zen-
der op en brengt deze met trimmer IX op 
z'n plaats. Trimmer X wordt weer bijge-
steld op maximum geluid. 
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Aansluiting van het afstemoog. 

Nu wordt de kern van de ratiodetector-
spoel afgesteld. Hierbij kan men goede 
hulp hebben van een storingsbron, zoals 
een stofzuiger, scheerapparaat enz. Men 
draait de kern langzaam zover in, tot de 
storing geheel verdwenen is en 't geluid 
helder en onvervormd wordt. 

Tenslotte regelt men kern XI af op ma-

ximum geluid, voor een zender welke 
ongeveer in het midden van de schaal 
ligt. 
Kern XI op het unit kan desgewenst ook 
afgeregeld worden op maximale ont-
vangst-sterkte van de meest beluisterde 
zender. 
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MELODIA OF RHEINGOLD 

Prijs 

van deze 

fraaie kast 

slechts 

f. 198.-

gebouwd in salonkast als radiogramofoon/radio-
platenwisselaar. Deze „Noblesse" is het allerbeste 
wat de radioliefhebber wensen lcan. Dit toestel 
kunt LI voor minder dan de halve prijs bouwen, 
die als regel in de handel voor dergelijke sparaten 
gevraagd wordt. 

Bruikbaar zowel in huiskamer als restaurants, 

café's, kleine dancings, etc. 
Afm. 106 x 86 x 42 cm. 

é 

l~e►1t de eerste Hiet ~ 
Lees wat anderen ons geheel ongevraagd schreven over het toestel dat zij 
bouwden aan de hand van onze prachtige duidelijke bouwsch¢má s. Stapels 
tevredenheidsbetuigiagen liggen op ons kantoor ter inzage] Hieronder vindt Li 
enkele willekeurige voorbeelden. 

Wormerveer, 25 Juni 1952. 

Geachte Heren, 

Verleden week Donderdag 19 Juni, kwam 
ik in het bezit van de onderdelen van 
„Elite 52". 
Vrijdagavond ben ik direct aan het bou-
wen gegaan  de geluidskwaliteit be-
valt me uitstekend, nimmer heb ik het 
zo zuiver gehoord. Wat me ook bijzonder 
opvalt is dat de buitenlandse stations 
uitstekend te ontvangen zijn 

L. W. VERSNEL 
Riouwstraat 20 
Wormerveer (N.H.) 

Hattem, 
Mijne Heren, 

Mijn radiotoestel de „Meistersinger" heb 
ik in de Paasvacantie gemaakt. Het is 
mijn eerste zelfgebouwde toestel en het 
apparaat speelt schitterend. Het is een 
fraai toestel en het geluid, dat er uit 
komt is wonderbaarlijk. 

H. OTTENS 
Veldweg C 269II 
Hattem 

Goes, 9 Mei 1955. 
Mijne Heren, 

Ten eerste moet ik U even meedelen de 
degelijke ontvangst van twee Zelfbouw-
Radiotoestellen, namelijk „Holiday" en 
„Carmen". Ik ben zeer tevreden over 
deze beide toestellen, welke de een 
zowel als de andere, na door mij zelf ge-
bouwd te zijn, buitengewoon goed aan 
de verwachtingen hebben beantwoord, en 
er is niets teveel gezegd bij Llwe reclame 
omtrent deze bouwtoestellen, want ze 
spelen beide uitermate goed en doen gaas 
van beide onder voor welk fabriekstoe. 
stel dan ook. Nogmaals mijn hartelijke 
dank ervoor! 

K. BAREMAN Sr. 
Muziek- en Radiohandel 
Postbus 1 
Goes. 
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Rt 10 k Rzz = 200 k C 1 500 pF Czz = 50.000 pF 
Rz 1 M Rz3 = 200 k Cz = 5.000 pF C23 = 10.000 pF 
R3 50 k Rz4 = 390 ohm C 3 = 50 pF Cz4 = 20.000 pF 
R4 30 k Rzá = 2,2 k C 4 = 2x465 pF (duo) Cz~ = 100 uF (elco) 
R5 500 ohm Rz~ = Sk C; = 220 pF Cza = 2.000 pF 
Ro 27 k RzT = 1 M (pot) CO = 50 pF CaT) = 50-{-50 uF (elco) 
R7 2 k Rzs = 170 ohm C7 = 5.000 pF Cz3 ) 
Rs 1 M Rzo = 30 k C3 = 500 pF Czs = 2.000 pF 
Rs 100 k R3o = 1 M Cs = 50.000 pF C30 = 5.000 pF 
Rlo 1 k R31 = 2 k (4 Watt) Clo = 5.000 pF C31 

R11 100 k R3z = lk Cu = 5.000 pF t/m 
Rlz 220 k R33 = 200 k Clz = 5.000 pF C34 = 2.000 pF 
R13 5 M R34 — 20 k C13 = 120 pF C3~ _ 200 pF 
R14 2 M R35 = I M C14 = 1.000 pF C3g = 200 pF 
Rla 100 ohm R3o = 1 M Cls = 10.000 pF Cg7 = 2--60 pFF (trimmer) 
Rla 30 k R37 = 200 k Clca = 300 pF C3g = P 
R1T 1,3 M (pot) Ras = 75 k Cl~b = 300 pF C39 = 2~10 p~ (trimmer) 

Rls 30 k Ras — lk C17 = 8 uF (elco) C40 = 

Rls 500 k R4o = 200 k Cls = 10.000 pF C41 = 11 pF 

Rzo 47 k R41 = 30 k Cls = 10.000 pF C42 = 50 pF 

Rzl ]0 M R4z = 1 k Czo = 50.000 pF C43 = 1.000 pF 
Czl = 5.000 pF C44 = 5.000 pF 

VOLUME-TOON 

LUIDSPREKER PICK-UP 

DRUKTOETSEN AFSTEMMING 
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AZ 41 EL 84 EABC 80 e M EF85 ~ MF ECH 81 

Opmerking: Bij toepassing der nieuwere EF89 inplaats van de aangegeven 
EF85 moet het nog vrije contact van de buisvoet óók met het middencontact 
(chassis) worden verbonden. 

Opmerking: Draad P op spoelbloc moet één contact lager. Voorts verdient 
het aanbeveling om de draden die van de toonregelaar (R27) naar C23 en 
C24 gaan, te verwisselen. Dus draad vanaf C24 aan het bovenste contact en 
draad vanaf C23 aan het onderste. 


