
rfuě kontrastu, zapoiíme
{tetÍ &atody olražoity.
;

'rň' 9právném nastavedÍ
EDÍlometr řízoní iasu ie
pu nr - 47 kO lo nej-
.

Prvžoní Dás 15 x 30 X 25o mm, l ks
Pr"vzow irofrl U, délka podle vnitřnÍ strany rámeěku
pa'set na_ptipevncní obrazovky 30 X 900 x 0,5 mm' oceloqf' cínovaný
Pásek na iřipevnění rámeěku - ocel 9 x 45 X l mm
Pásek na úhókrík lože obrazovky - ocel 1 ,5 X 280 x 42 mm
Pásek na pružinu zemnicího kontaktu obmzovky * brouz 3 X 50_X 0,8 mm
Pásek na kintakt přívodu vysokého napětí na obrazovku - 2ó x 80. X 0,6 mm

Krý wn transforňátoru typu'Rlůín uebo podobný, rozměrů asi

95 x 120 x 140 mm
Kr5ú. obrazooky ' upraoen z krytu vn Ircningrad oclŤíznutím na rozměry

1.36 x 134x 106 mm
Distanění sloupky 8 ks 3,5 X 12 mm

2ks3,5xt0mm
2ks3,5x17mm

ocetov'ý vóleček pruměru 8, dIouhý 30 mm. se zá,vitgm M4 ve středu válečku
kobno k oso

Šroubv 12 ks M3 x 25 mm
6 ks M3 X Io mm. zapuštěuá h'lava
lkslISxS0mm

Nýtovací matka M3 (l ks)
Mo (2 ks)

Nfiy na snfiování držáku obrazovky (3 kusy) průměru 3, délky 8 mm

Pozndnrk!:

Provod€Úí tglovizolu L€ningÍed má více varia,cí. Ta'kó dokun6nta'cé, Heré ja91

do""žiiuL;;;u od' sob6 liší, zvŤáště pokud so týěo hodnot a pořadového ozns'ěová'nl

součáBt6k. ,._
' 
- - 

Tá"-oap."i. 
" 

to"clenzátorů, uveiloaá v tonto návoďu, odpo_víd.!'Í čGlům v-za'po!erú'
kteŤé ie D;blikováno vo ''Spravočniku" televizních pŤijímaěů (Moškva 1959)' cítla

"v"á"ie 
i' "a"."ta"l 

odpovíáa,jí zapojení uvgdenému v souboru sohémat' keÍý vydďo
un o 

_t""r'oi"t*"r' 
inroráoci ss"sn 'r. _tg56. 

ob& tÉo pŤam€ny Bo všaL liší oil původ]xí
biožrrrky, která.byla dodávána s tolovrzorem.

2. Úprava te|evizního přijímače TESLA 4{toí na obrazoYku 35í aP]u

Náhra<lrÍ obrazovó elektronky 25QP20 se Y}'rábějí pouze v omezeném
množství, proto jo nutné většiňu te]evizních pŤijímačů'up:avit rra větší
obrazovku 

_B5IQP44 
nebo 35MK2M polské ýroby. Rozdílué rozměry obou

t11ů obrazovek (je o nich pojednáno v jiné kapitole) při této rekonstrukci
nehrají žádnou roli.

íno/4w
5ro o/0,5 w

nkapw
(6qr0II)

(mr.K2B)
r''.ař.ace 2 Ls

oltal 3 lts



vého šasi (obr.
a hlavu šroubu.
vení lože a páu
pás tlouštky asi

Vychylova
S původním

obrazu. IJpravt
vací třmen, od'
tov"ý kroužek 1

Á



lého Šasi (obr. l8). Zesoodrl rárnu je nulné oi1or zaPu.iit pro podloŽkua hlavu šroubu. a6y nevadila při" zasti{nová ní (viz d;tail obr' 1ďl. sesta-vení lože a pásu ukazuie obr. 2ó. l
pás tloušťkv asi 3 nrol. 

N[ezi obrazovku a toŽe se vkládá pryŽovýEmo a uvolnění
! t€spodu se !.v-
lnlohy a vyjde

i*t.e s hrdto.
dltlom. l1oo5l,
nĚa se uvolů
P"-

i

bÝLT k šasi.
ppodle obr. 16.

I

ř

Moteridl: pcglgý pfu 2pp
povrch pozinkavot

oól. J7. Úh6hík pŤo lože obŤazovky

Vychylovací cívky
, 
S původními rychylovacíoli cívka nri by se vě|šinou nedosáh]o oirďho

lbi|1 ul.".1* *chylovacích ctoet sporiíe'o i"..')" ."'.i?ia"""p"_"_vaci Lřmen. odvjnou závitv Žp]ezného á"atu u 
""l.";i"rr ň"i.iJ."i,r"a r""itovJi krouž€k podle obr. zi' Třmen 

'" "ypoarozi 
pioozr."^ p"ř." 

" 'pot

il E ods€ká
r_dekrronkv
ÍE 

'.íL DIá
L ab-v jáho
FÉ eaně se
i L šasi po
le}nftu'se
Ex40mm
laeiometru
flu obrazo-
i

oĎr' 18. Umístění otvoŤu pŤo ns,pinací šIoub
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Kr5rt se zaostřovací cívkou se opět sestaví, připevní na tři svomíky M5
a nastaYí kolmo k brďu obrazovky. Posuv obrazu po st'ínítku obrazovky
obstará změna polohy čela krýu zaostřovacl cívky. Posunem čela proti
krytu se měď vzduchová
mezera a de{ormací magne_
tického toku se posouvá
obraz.

Rozsah potenciometru
ostřoní Be upravuje změ-
nou odporu 'E88 - 200 O
za vét6' (až lko) podle
potřeby'

Přední stěna
Před'ní stěna so vyjme

po povolení čtyř matic M4
a odehnutí příchýek ze
zářezů skříně.

ochranaé bezpečnostní
sklo (nikoliv normální
tabulové) s rozměrem
250 x 310 mm se položí
zezaďu r.La, přeťlní stěnu
a hrana skla se oznaóí.
PŤed tím se 'ovšem odstra_
ní bakelitoý rámeěek po
povolerú čtyř šroubů M4.
S přefuí stěny se povy-
tažením odejmou dŤevěné
ozdobné Lišty. Brokát se
stáhne směrem od rá_
mečku k reproduktoru až
asi 20 mm za, cnlaóerpl
rovinu řezu. PŤedrú stěna
se rozřízne podle označe-

riihelníkem

- bužírko

oĎr. 23. Úprava předrri etěny

né hrany skla tak, aby
se nepoškodil brokát. Po úpravě a začištěrrí hran se brokát přeble pŤes
nově utvořený řez a připevní zezadu pomocí úzkého pásku leperrky a hře-
bíčků (obr. 23). Potom se zbytky brokátu odstřihnou. Přední stěna se opět
připevní na původní místo dvě'ma příchýkami a u skla rruty do dřeva po
předchozím označení a předvrtání. ocbrarué sklo so přiloží těsně k boku
pŤedď stěny a připevní spolu s ma,skou příchytkami s l.nrty. Mezi sklo
a masku se vloží úzký pásek lepenky, aby se vyrovnaly nerovnosti odlitku.

obr.22, Óe]'o krytu zaostřovaoí cíÝky s oÝláals,cím

nosko obrozovky
/ tePentuvl p's
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Maska (obr. 24) i se sk}em je v opravnách k dispozici. Lze též použít vhotlně
upra,Yenou masku z televizního přijímače Mánes. laska se definitivne při-
pevní až po přizpůsobení k obrazovce.

Přes spáru mezi sklem a brokátem se připevní ozdobná lišta kovová nebo
dřevěná, délky 230 mm. Lze též pouŽít bužirlty z umělé hmoty s větším
plůměrem, ktelá se seÝře mezi sklo a stěnu s brokátem. Původní vodorovné
dřevěné lišty se zkrátí asi o 20 mm a znovu připevní na původní místo
souměrně přes brokát. 

_

Další drobné úpravy
Přívod vysokého napětí k obrazovce musí b}.t zakončen ěepičkou k za.

suxutí na v;lvod obrazov-ky ve tvaru zapuštěné mističky. Po úpravě 1zo
použít původní čepičky. Čepička se rozebere povolením šroubu M3 a kon.
takty se vyjmou. Bakelitový výlisek se zkrátí asj o 5 mm a čepička se znovu
segtaví. Po napružení per je čepiěka připravena k použiti.

Původrú iontová past s dvojitým elektromagrretem se odstraní i s pŤ{vody
a její pájecí špičky na liště se spojí nakrátko. K obrazovce se použije iontové
pasti s trvalým magn€tem, napŤ' z televianího přijlmače Mánes nebo
Rekord (Rubín)'

Ptvodní klíčová objlm}a obrazovky 8e na,hla,dí duodokalovou a zapojí
p'odlo obr. 26.

Druhou mřížku obrezovky připojímo přes odpor asi 0,5Mo na účin.
nostDl napětí (C79 - 60 nF) a blo.
kujemo ji kondenzótcirem 0'l pr,tr'. 25QP20

b) Elektri.clró úpraua

Koncový stupeň řádkového
r oz kla du

Bozměr obrazu vodorovrrě oby'
čejně nestačí při v-ýměně obrazovky
za větší pok4Ít celé st'ínítko. Úprava
vychylovacích cívek (nábrada že-
lezného drát'u feritolr;'rn kroužkem)

' vyhoví v něktorém přípailě powe
částečně. Další úpravy je třeba pro-
vést v koncovém stupni a na vn
transíormátoru.

Při rekonstrukci se běžně'zvět_
obr' 25, zawiení oblazovek 25QP20

s.351QP44

šujo kondenzátor zapojený para1elně
k polovině uebo k celému viuutí vycbylovacích cívek' Tímto opatřením so
Bico zvětší rozměr obrazu, avšak při sníželrl beztak již nízkého vysokého
napětí (6 až 7 kV) pro obrazoYku. BudeJi mít obrazovka menší vysoké

,Q

351Q?44



.i

napěťí, než je dolní fuanice povolenrí v;Írobcem, získámonapětt' neŽ je dolaí hlanice povolenrí qírobcem, zí8kámo potřebný jas
obrazu zvýšením katodovóho proudu obrazovky' Toto zÚšení katodového
proudu je někdy nraěné. Jo samozřejmé, že se provozem mimo technické
podmínky zkracuje doba života obrazovky. Prot'o při rekonstrukci raději
nahradíme původní vn transformátor novým transformátorem' urěon;lm
pro rekonstrukce.

Tato investice se vplatí. Větší jas, ostrost i doba života obrazovky je
toho dokladem.

Necháme-li v televřoru původní vn transformátor, lze rozměr obrazu
zvětĚit přepojením wychylovacích cívek na jiné odbočky transformátoru
nebo též zmenšit vzduchovou mezeru železného jádra po rozebrání a odstra_
nění lepenJrovébo pásku.

Rozměr obrazu |ze též zvětšit' zvětšením qikonu koncové olektron_kv
řríclkového rozkladu, např. zmoušením odpoiu na její stfuicí miížcie'
'B87 - 8 kQ na 5 ko a jeho b1okováním kondenzátorem 0,05 až 0,l pr.tr'

(obr.26). Tuto úpravu je třeba qzkoušet; v některém případě je obraz
potom nelineáTní,

obr.26. zÚěl\s' ý koÍcovéĎ síupni řá,dkového rozkladu

KoncoYý stupeň snímkovóho rozkladu
PŤi úpravě na větší obrazovku je v některém televiznlrn přijímaěi

snínůový rozměr maý, třebaže jsou elektroo'ky v pořátlku. v ta,koYém
případě vyměníme katodoý odpor koncové elektronky 6L3r .8$-r,6 ko
za l kQ/2 W' čímž so zvětší výkon' a tín i rozměr. Katodoqi proud so
zvětší asi ua 30 mA, avšak elektroaka přetížena není. Yětší rozměr dskámo

30
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též v;.lněnou kondenzátora C84 - 25 nE za kapacitu 16 ntr'/600 Y (viz obr. 27)
nebo zapojením kondenzátoru 5 nF paralelně k ap.odovému vinutí budicího
transformátoru.

c) Sestoaent teleui,zoru po úpratxick

Po skončených úpravách se obrazovka zamontuje. Po celém obyodu
musí b;fu obrazovka obložena prýovým pásem. l\fezi ocelový pás a pryžo-
vou vložku se vsrrne fosforbronzov1l' pásek tak, aby uzemňoval vodivý
povlak (akvadak) obrazovky. Vychylovací cívky se dorazi až ke kuže1u

ob? . 2f . zÉléna Ý koncovém stupni srúo_kovéIro lozkla,d'u

obť,28a.
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op_Ť,z9Yky a.. šrouby třnrenu připevní k nosníku. Nasune se iontová past,
objímka a přívod vysokého napětí.

]Ý1 boku skŤíně u obrazovky se odstnď clřevěný špalíěek, přidržujlcí
za,dní stěnu. Jinak by nešel rám s obrazovkou všunáut do-''tlte. 'po

upevaění šasi ve skŤíni se televizní přijímač zapoji do sítě. Iontovou pastí
se nastaví_ ma,ximální jas obrazovký (pozor nď pobritu maguetu). Póotó_
čen1rn vychylovacích cívek se rastr sroňá do 

'ooi''y 
u ěelemLýu zaostřo-

vací cívky se obraz vystředí (obr. 22).

a

2'l Doplněk k úPřavě televizního přiiímače TESLA 4{ro2

Demontáž piístroje je již komplikována přííomností zabudoyaného roz_
Nasového. přijímaóe. Před povolením spoclaích šroubů upevňujících rám
ve skříni je nutné udělat několik úkonů, a to:

Uvolnjt ukazovatel stanic povolen1m šroubu M3 s podložkou svírající
ocelové lanko uáhonu a lanko vysmeknout zpocl poďožky.

vyšroubova,t šroub M3 ua nósníku kladeÉ náionu nád ukazovatelem
ryladění.

Yysunouť osvětlovací žárovky tahem za sponu a uvoluit elektronku EMll
povolením kiídlové matice třÚenu a vJ,.táhoout z objímky.

Pokračování demontáže je totožué s televizním přij1mačetn TESLA 4ool'
Další odchylky vznikají při úpravě přední stěny, která je odlišuá tím,

že je ua ní připer'něna sklenéná stupnice v bakelitových držácích zamouto-
vaného přijímače.

Přoil sejmutím přední stěny se nejprve odstraní sHeněná stupnice

32

obr. 28b. To].avizlí přijímaě TESLÁ 40or pŤod a po úpŤavě
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s držáky pro uvolnění šroubů MB zevnitř skříně. Při nanipulaci s přecluí
stě]oou. je.nutno dbát' toho. aby se neulomil "k;"";J;;;'J;. 

"'

-._P:Yi ,]*: *{':j *." meá_sklem a brokátem prochází mistem, kdeoyl pflpevnén d-rŽák stuDnice. Bakelitový držák jě nutno v5pilovánímzespodu přizpůsobit liš1ě.
Při zpětné montáži se ukazova.tel stanic upevňuje teprve tehdy, jeJi již

Iá.B lelelYDlho přijímaěe a uosník nóhonu ráo}a jlis..1'to"a""Ji'll 
""or"_ném ladicím kondenzátoru ge ukazovatel stanic 

"uit''i "' Á'tlo p.""or'okraje stupnice, lanko.ae vsune poa poatoerr.a_srául"* rrtí"J""L^"'t"ri
sÍ&ruc upevni. ProÍ,ořeďm knoflikrr se přezkouší, zda náhon jde pýnule
:"::i:": _:'"-+'".1 

se stupnicí' Elektronka plltr a osvcitov"cí'Já.ov ky sepnpev obráceným postupem, než bylo popsáno.

3. Ú prava televizního přiiímače TESLA loo1 a 4002 naobrazoyku 35LK2B (Rekord)

Při pouzití obrazovky' 35LK2B k rekonstrukci těchto dvou t}'pú úelevi_zoru Jsou mecharucké usoořádí.ní^a, mechanické úpravy téměř štojné jakopři použití obrazovlry 3ďIQP44'.Rozdil je oo"a"r,'aaiJ'

a\ Mech,a,niclui u4traua

"",9:* :"^'::r,:l-o"'t1ju.9 tím-zprisobem, že povolíme tři matice M5,
:."]r-jT:J:19Ž|I a odstranímo tť t':!*Í pružiny pocl cívkou. Yývodý
:]'""y:-'*:q a, vývody iootové pasti odslřihneme oá iáiecich oček na des_Lrcoe' EÚer& lo prlpeÝBéna, na nosnfuu vychylovacích civák. Drátový poten-ciomet'Ť'P7-64o Q vyjmeme u out'""di-""wrioá"yň pJi"í"ilň"'."- r'oaž 2.5Ma.

b) Elektrickd úpraua

, ,zu'-ě'-"fu9 klíčovou_ objímlrrr obrazovky za objímku amerického oktálu(obr. 29| Záporný pól elektrolyiických [onaen'átoni.- óioó, 
-ólb_r, 

sz +{ 32 pF a Cl02, clÓa. 32 _l rďpr, óat"a 
"" ""pJ;"ďiňi""i ř'i " "i't'os1ření, připojíme na kostru tej;vj;íbo pniro]lt"" i"u.''ibr. }Ťlii -lizt'

}Tl1:".o_'' r..n'u* 4) 
. 
připojíme na bězeá $or "r,"io-"i.u í.o''z"z,s -rtu.

::^":: 'l"n",9 
poleqeiomelru niipojínre na kostru tplevizního přijímače

:::^11,j.':i ka,todu e|ektronky Elg - 623l (úřirurosrní ďoda),'která je
:Ť*.j:,^: le vysokonapěJové kobce. Přívody k začátku odporávé dráh'ya oezct potencrometru dě]áme z drátu s rlobiou izolací, protáže přiváděn"énapět'í je 380 V. Tím je skoněeno zapoJeru potenciometru oslření' roDtoyoupast nalrradíme typem' který je iamoniován ao t"re"Ňl'o pii5rn'o"

! ÚpraYy t.levÍznloh př'ínačů .33


