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PRTPRAVA
TELEvízoRA

PRIPOJENIE
ANTÉNY

UMIESTNENIE
TEtEvÍzoRA

Ak preprovujete televízor v chlodnom počosí do teplej miestnosti,
zopnite ho ož po 3-5 hod., keď už došlo k vyrovnoniu teploty všetkých
súčiostok, Týmto predídete prípodnej poruche prijímočo'

Dobrý príjem, zvlóšt kvolito obrozu, zóvisí nielen od somotného prijí-
močo, ole tiež znočne od použitej ontény o jej umiestnenio' Preto vóm
odporúčome zveriť stovbu ontény ródiotelevíznej službe. Tých, ktorí si
onténu inštolujú somi, upozorňujeme, že onténo musí byť postovenó
podťo bezpečnostných predpisov, uvedených v norme ČsN 34 2820 -
Predpisy pre ontény.

TeleVízor neumiestňujeme vo vlhkých miestnostioch, nopr. v kuchyni,
pretože tým velmi trpí o jeho poruchovosl so podstotne zvóčšuje' Pri-
jímoču neprospievo oni rýchlo zmeno teploty v miestnosti. Prijímoč
umiestňujeme v miestnosti tok, oby no obrozovku nedopodolo priomo
svetlo z okien o tiež oby sme moli pred televízorom dostotočnú vzdio-
lenosÍ nq sledovonie progromov. Nojvhodnejšio vzdioleriosť je tokó'
pri ktorej už nevidíme no obroze jednotlivé riodky, ole dojú so rozo-
znoť ešte všetky detoily. Medzi stenou miestnosti o televízorom nechojte
priestor minimólne 10 cm, oby so televízny prijímoč mohol ochlodzo-
voť. Pod televízor nedóvojte žiodne podložky, ktoré by zokryli otvory
spodnej vetrocej mriežky. Ak je televízor v prevódzke, nesmié so zo_
krývoť zodnó steno. Zomedzením prístupu vzduchu do vetrocích otvorov
by došlo k prehriotiu televízoro, ktoré móže spósobiť zóvožnú poruchu.

Prijímoč je skonštruovoný pre nopójonie zo siete str|edového nopótio
220 V, 50 Hz. Ak móte iné striedové nopdtie, použite prevodouý tronsÍor-
mótor o výkone nojmenej 18ow. V niektorých miestoch bývo v elektric-
kej sieti nopótié čosto nižšie olebo vyššie, oko je menovité (220 V). Te-
levízor prbcuje spoÍohlivo v medzioch od 200 do 240 V. Keď so všok
sieťové nopdtie pohybuje čosto okolo 2to V olebo dokonco vyššie, skro-
cuje so životnosť súčiostok, nojmó elektrónok. Odporúěome pÍeto zo-
rodiť medzi sieťovú šnúru te|evízoro o sieťovú zósuvku stobilizótor sie-
ťového nopótio. Prijímoč mó no zóklode preskúšonio podlo normy ČSN
znočku ESČ o znočku stupňo odrušenio Ro 2.
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YÝMENA
POISTIEK

TEcHNlcKÉ ÚDAJE

o) G je v aísuvte noPótÉ ÚE-esto t€l€vizoío P.aPqte $olnu lompu ol€oo
iný sp*,ebič).

b) G_nie je voánó olebo wolnenó niektoró z poistiek (prepólenó poistko
so dó čosto zisti( voÍným okom).

c) Či je pripojenó onténo, olebo či nie je prerušený zvod od ontény.
d) Či móte spróvne nostovené ovlódocie prvky televízoro.
ei Či tú istú olebo velmi podobnú poruchu mojú oj iní mojitelio televízorov;

keď óno, ide o poruchu vo vysieloči olebo no pÍenosovej trose.
Ak so nevyskytuje oni jedno z týchto zóvod, zovolojte rodšej odborníko
z oprovovne tllévíznych prijímočov. V objednóvke oprovy popíšte, oko so
zóvodo prejovuje - uÍohčíte tým prócu oprovóro.

Pri v.ýmene poistiek vytiohnite sieťovú šnúru zo zósuvky o odložte zodnú
stenu. Poistký nohrodzujte len hodnotomi vyznočenými no -doske vedlo. pois_

tiek. Nikdy nie drótom olebo poistkou vyššej hodnoty. Keď so poistko po
výmene znovu prepóli, zovolojte rodšej odborníko, lebo móže ísť o vóžnejšiu
poruchu.

Neodklodojte zodnú stenu pri zopnUtom prijímoči. Zopnutý televízor bez
zodnej steňy móže spósobiť úroz elektrickým prúdom. Neotóčojte nostovo-
vocími prvkómi vo vnútri prijímočo o nehýbojte súčiostkomi.

DotEzlTÉ
PRIPOMIENKY

Rozmer obrozu:
Obrozovko r

PÍiemernó citlivosÍ:
pre VHF pósmo:
citlivosť píe UHF pósmo:
osodené'konóly VHFl

Osodené konóly UHFl

Vstupnó impedoncio:
Reproduktor:
Zvukový výkon:
Nopóionie:
Spotrebo I

Poistky:
Eleltrónky:

TronzistoÍy:
Polovodičové diódy:

Rormery:
Hmoto i

489 x 385 mm
592 oo iM ontimplózno, uhlopriečto 59 cm
35 pV pre lonrily č. 1 ož č. 5
25 lrv pre konóly č' 6 ož č' 12
miÍiimólne 1o0 pV, priemernó 50 pV
12 - l, ll. o lll. ŤV pósÍňo podlo normy olRT konóly č. 1 ož
č' 12
49 - lV' o V. tV pósmo podlo normy olRT konóly č. 21 ož
č. ó9
3oo ohm, symétrický vstup pÍe VHF i UHF
eliptický bezrozptylový (1ó0 X 100 mm)
2,2 W pri skreslení do 10 %
220 Vt1o%,50 HŽ
1ó0 W
iovné. trubičkové - 1,óAl2fiv, o,4 N25ov
EF183,2XEF80, Pct84, Pct85, PcL8ó, EcH 84' PcF 802, PL
5o0, PY 88, DY 8ó
AF 1o9 R, 2XAF1oó, 2XAF139' sFT3t7, oc170
3XBA138' GA2o1, GA2o4, GA2o5' 2aA20ó' sFD108' 3xE50
c5, KV 705, KZ 799
ó94X500X393 mm
cco 28 ko
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Sieťový vypínoč. Prijímoč zopnete stločením tlo-
čítko 4. Ďolším stločením tločítko prijímoč vypne-
te. Pri zopnutom prijímoči ostone tločítko iótlo-
čené. Pred vypnutím prijímočo nestohujte jos,
oby ste moli kontrolu, že prijímoč je noozoj vy-
pnutý.

Hlositosť. Otóčoním gombíko ó doprovo so zvy_
šuje hlositosť zvuku.

Tónovó clono. Gombíkom 5 so nostovuie rózne
zoÍorbenie zvuku. Otóčoním doíovo so'zdóroz-
ňujú hlbky, otóčoním doprovo výšky.

Nolodenie VHF konólov (konóly č. 1 až č, 12|

Tločítko 2 nezotlóčoť.
Požodovoný konól nolodíme nojprv hrubo tým, že
znočku no gombíku 7 nostovíme vedÍo znočky prí_
slušného konólu' Pozorl Gombík 7 so neotóčó lo-
kolo, medzi konólmi č. 5 o č. ó je zoróiko'
Gombíkom 8 dolodíme spróvny pomer medzi kvo-
litou obrozu o zvuku tok, oby bol obroz kvolitný
o zvuk bez šumu.

Nolodenie UHF konólov (konóly č. 21 aŽ č' 69|
Zotločíme tločítko 2.
Znočku no gombíku 7 nostovíme otóčoním do-
provo vedÍo znočky inedzi konólmi č.5 o č. ó
(prový doroz).
Požodovoný konól nolodíme nojprv hrubo - znoč-
ku'no.gombíku 9 nostovíme veiito znočky prisluš-
ného konólu. Pozorl Medri kqnólmi č. 21|'a č,61)je roróžko.
Gombíkom 10 dolodíme spróvny pomer medzi
kvolitou obrozu o zvuku-



ovLÁDAclE PRVKY VPREDU:

t' Kontrost. 2. Prepínoč vHF - UHF konólového
voličo' 3. Jos. 4. Sieťový vypínoč. 5. Tónovó clono.
ó. Hlositosť. 7. Hrubé lodenie VHF kqnólového
voličo. 8. Jemné lodenie VHF konólového voličo.
9. Hrubé lodenie UHF konólového voličo. t0.
Jemné lodenie UHF konólového voličo.
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Kontřost.. otóčoním gombíko'l doprovo so zvyšUie kontrost
obrozu. Kontrost nostovujeme tok, oby obroz mol čo noivioc
šedých odtieňov od plne čiernej forbý ož po bielu.

Jos. otóčoním gombíko 3 doprovo so zvyšuje jos. Dokonole
prekreslený obroz dosiohnete vzójomným nisiovením gom-
bíko.kontrostu o josu. Príliš vetkýlos ši<odí obrozovke, iríliš
veÍký kontrost unovuje oči.

'I r.
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1 1. Regulótor snímkovej synchronizócie
t2. Regulótor zvislého rormeru
13. Regulótol zvislej lineoriý
li[. MognetoÍónovó plípoiko
15. Anténne zdierky

Anténne rdierky (l5)' Slúžio no pripojenie ontény. sú '
iňpedončne prispósobené pre televíznu dvojlinku (300
ohm). Pre VHF pósmo v miestoch s dobrým olebo so
slobším signólom použite dolné onténne zdierky.
V miestoch s vel'mi silným signólom použite prostredné
zdierky, no ktoré je pripojený zoslobovocí člónok. Pre
UHF pósmo použite horné zdierky.

Rušenie príjmu.

Blízke zdroje vysokoÍrekvenčnej energie (niektoré le-
kórske prístroje, molé vysielocie stonice o pod') výwó -

rojú providelné vlnovky no celej obrozovke. Niektoré
neodrušené elektrické spotrebiče spdsobujú no obroze
vodorovné pruhy, tvorené z bielych čiorok' Tiao zó-
vody nie sú spósobené prijímočom oní vysieloěom.

ovládacie prvky
na zadnej stene prijímača
Riodkoró synchronizócio nemó vyvedený ovlódocí pr-
vok - je plne outomotickó' V prípode rozpodnutio
obrozu no šikmé pruhy olebo noskočenio čierneho
oruhu do stredu obrozovky oto&e gombíkom jemného
iodenio príslušného konólového voličo o znovu spróv_
ne noloďte.

Mognetofónovó prípojko' Mognetofón so pripojuje do
zósúvky (14) pomocou kóblo, ktorý Potrí k Príslušen-
stvu koždého mognetoÍónu. Nohróvonie zvuku no
mognetoÍón nie je ovplyvňovoné gombíkom hlositosti
o tónovej clony no televíznom prijímoči'



Regulótor snímkovej synchlonizócie (1 l).
Ak so obroz pohybuje nodol, zostoví so v spróvnej po-
lohe otóčoním ovlódocieho prvku dolovo. Ak so po_
hybuje nohor, zostoví so otóčoním ovlódocieho prvku
doprovo.

Regulótor zvislého rozmeru (í2).
Týmto ovlódocím prvkom so nostoví spróvny zvislý roz-
mer obrozu, nojlepšie podťo skúšobného obrozco
(monoskopu), o to tok, oby no hornom o dolnom okroji
obrozu bolo vidieť osi štvrtinu klinov skúšobného ob-
rozco.

Regulótor zvislej lineority (13).

otóčoním doío'ro so obroz v dolnej čosti predlžuie,
otóčoním doprovo so obroz zdolo'stohuje. No tento
prvok je potrebné použiť skrutkovoě.
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DŤ 6Nz 70
b1-1.6A-
E3-EF 183
T2-0C 170

1-tr80
E6 -PCL84

5 -EF 80

Rozmiestnenie elektrónok o tron_
zistorov
(pohťod v smere obrozovky no
vyklopené chossis).


