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PRIPRAVA
TEIEVIZORA

PRlPOJENIE
Á.NIÉNV

UMIESTNENIE
TÉLEvlzoRA

PRIPOJENIE
NA slEŤ

Ak preprovujete televízor v chlodnom poěosí do teplej miestnosti' zopnite ho
ož po 3-5 hod., keď už došlo k vyrovnoniu tep|oty všetkých súěiqstok. Týmto
predídete prípodnej poruche prijímočo.

Dobrý príjem, zvtóšť kvotito obrozu, zóvisí nielen od somotného prijímočo,
ote tiež znočne od použitej ontény o jej umiestnenio' Preto vóm odporúčome
zve.iť 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.

]'elevízor neurniestňujeme vo vlhkých miestnostioch, nopr. v kuchyni, pretože

tým veťmi trpí o ieho poruchovosť so podstotne zviiěšuje. Prijímoču tiež
neprospievo rýchlo zmeno teploty v miestn9sti' Prijímoě umiestňujeme
v niiesinosti tok, oby nq obrozovku nedopodolo priomo svetlo z okien o tiež
obý sme moli pred televízorom dostotočnú vzdiolenosí nq sledovonie
prjgro.ou. Nojvhodnejšio vzdiqlenosť je tokó, pri ktorej už nevidíme nq
obráze jednotlivé riodly, ote dojú so rozoznol ešte všetky detoily. Medzi
stenou miéstnosti o teievízorom nechojte priestor minimólne 10cm, oby
sd televízny pri.iímoč mohol ochlodzovol. Pod televízor nedóvojte žiodne
podložky, ktoré by zokryli otvory spodnej vetrocej mriežky. Ak je televízor
v preuóázke, nesmie so zokrývoť zodnó steno. Zomedzením prístupu vzduchu
do vetrocích otvorov by došlo I prehriotiu televízoro, ktoré móže spósobiť
zóvožnú poruchu.

Prijímoě je skonštruovoný pre nopóionie zo siete striedového nopótio 220 V,

50 Hz. Al móte iné striedové nopdtie, ioužite prevodový tlonsÍormótor
o výkone nojmenej 18oW. V niektorých miestoch bývo v elektrickej sieti
nop'<itie čostJ nižšie olebo vyššie, oko je menovité (22O V). Televízor pro-

cuje spolohlivo v medzioch od 20O do 240 V. Keď so všok sietové nopótie
p"'hybuj" čosto okolo 24OV, olebo dokonco vyššie, skrocuje 50 životnosť
i,l';io"tót, nojma elektrónok. odporúčome preto zorodit medzi sielovú

'šnúru.tetevízorq o sieťovú zósuvku stobilizótor siétového nopdtio. Priiímoč
mó no zóklode preskúšonio podťo normy ČSN znočku E5Č o znočku stupňo
odrušenio Ro 2'



AK TELEVIZOR
NEPRACUJE
sPRÁvNE'
PREsKÚŠAJTE:

vÝMENA
POISTIEK

DoLEzlTÉ
PRIPOMIENKY
TECHNICKE
ÚDA.JE

o) Či je v. zósuvke nopótie (nomiesto televízoro pripojté stolnú lompu
olebo iný spotrebič).

b) Či nie je vodnó olebo uvolnenó niektoró z poistiek (Prepólenó polstko
so dó čosto zistii voťným okom)'

c) Či je pripojénó onténo, olebo či nie je prerušený zvod od ontény.
d) Či móte spróvne nostovéné ovlódocie prvky televízoro, hlovne pokiol ide

o dolodenie oscilótorq'
e) Či tú istú ollbo veťmi podobnú poruchu mojú oj iní mojitětiq televízoÍov;

keď óno, ide o poruchu vo vysieloči olebo nq prenosovej tÍose.
Ak so nevyskytuje oni jedno z týchto zóvod, zovoloite rodšei odborníkq
z optovovne televíznych prijímočov' V obiednóvke oprovy popíšte qko so
zóvodo prejovuje - uťohčíte tým prócu oprovóro.
Fri výmene poistiek vytiohnite sieťovú šnúru zo zósuvky o odložte zodnú
stenu. Poistky nohrodzujte len hodnotomi vyznočenými no doske vedlo
póistlěk. Nikdy nie drótom olebo polstkou vyššej hodnoty. Keď so poislko
po výmene znovu prepóli, zovolojte rodšej odborníko, lebo móže ísi o vóž-
nejšiu poruchu.
Neoáktodojte zodnú stenu pri zopnutom prijímoči. zopnutý televízor b.z
zodnej steny móže spasobii úroz elektrickým prúdom. Neotóčojte nostd'
vovocími prvkomi vo vnútri prijímočo o nehýbojte súčiqstkomi.

Priemernó citlivosÍ: 20pV pre l. W pósmo

Rozmer obrozu:
Obrozovko:

osodené konóly:
Vstupnó impedoncio:
Reproduktor:
Zvukový výkon:
Nopó jonie:
Spotrebo:
Poistky:
Elektrónky:

Rozmery:
Hmoio:

384X305 mm
4'12QQ 44 ontiimplózno, uhloprieěko 47cm

35pV pre ll. o lll. TV pósmo podlo normy O|RT
12, l.' ll. o lll' W pósmo podťo normy olRT
300 Ohm, symetrický vstup
eliptický bezrozptylový (205X 130 mm)
2'2\'l pri skreslenÍ do 10 0/6

22o V É 10 0/o, 50 Hz
1óo \M
tovné trubičkové 1,6 

^|25ov, 
0'4 

^/2$-VPCC 88, 2XPCF 82, EF r83,2xEF 80, PCL.S4, ?CL
85' PcL 8ó' EcH 84' PL 5o0; PY 88' DY 8ó
sFT 317,- OG.170, GA 205, OA 204, GA 201, 2 0A
20ó' sFD 1c8, 3XE 50 c 5, KY 705
540x410\ 340 mm
cco 19 kg
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Sieťový vypínoč. Píijímoč zopnete stločením tločítko
ó. Ďolším stločením tločítko prijímoč vypnete. PÍi
zqpnutom priiímoči ostone tločítko zotlqčené. Pred
vypnutím prijímočo nesťohujte jos, oby ste moli
kontrolu, že prijímoč je noozoj vypnutý.

Hlqsitosť. otóčoním gombíko 3 doprovo so zvyšuje
hlositosť zvuku.

Tónovó glonq' Gombíkom 4 so nostqvuje rózne zo-
forbenie zvuku. otóčoním doťovo so zdórozňujú
hlbky, otóčoním doprovo výšky.

Prepínoč konólov. Gombíkom 7 so prepíno konólový
vollč no jednotlivé konóly v l', ll. q lll. TV pósme.
Znočko vedťo gombíko ukozuje číslo zorodeného ko-
nólu. Konólový volič je nojvhodnejšie prepínoť stóle
smerom doprovo.

Dolqdenie oscilótoro. Gombíkom 8 so doloďuje osci-
lótor konólového voličo tok, oby bol spróvny pomer
medzi kvolitou obrozu o zvuku. Oscilótor nqstovíme
tok, oby bol obroz ostrý o bez vodorovných rušivých
pruhov o zvuk bez šumu. otóčoním dolovo od po-
lohy' v ktorej je nojlepší obroz o zvuk, so zlepšuje
obroz o klesó hlositosť. otóčoním doprovo od tejto
polohy je tomu opqčne.



Ovlódqcie prvky vpredu l

1' los' 2. Kontrost. 3. Hlositosť. 4. Tónovó clono. 5.
Prepínoč VHF_UHF konólového voličo. ó. Sieťový
vypínoč. 7. Prepínoč konólov. 8. Dolodenie oscilótoro.

Prijímoě je konštrukčne priprovený pre dodotočné
zobudovonie UHF konólového voličo. Pre tento účel
je priprovený ovlódocí prvok 5.

ffi
Konirost. otóčoním gombíko 2 doprovo 50 zvyšuje kontrost
obřozu. Kontrost nostovujeme tok, oby obroz mol čo nojvioc
šedých odtieňov od plne čiernej Íorby ož po bielu.

Jqs. Otóčoním gombíko 1 doprovo so zvyšuje jos. Dokonole
prekreslený obroz dosiohnete vzójomným nostovením gombíko
kontro5tu o josu. Príliš vel'ký jos škodí obrozovke, príliš vetký
kontrost unovuje oči.



III 10, Regulótor snímkovej synchronizócie
11. Regulótor zvislého rozmeru
12' Regulótor zvislej lineqrity
13. Mongnetofónovó prípojko
l4. Anténne zdierky

Ovládacie pÍYky na zadnei stene
prijímača

Riodkovó iynchronirócio nemó vyvedený ovlódocí pwok -
je plné ouiomotickó. V prípode rozpodnutio obrozu no
git.e pruhy otebo noskočenio čierneho pruhu do stredu
obrorouky, so presved&e o spróvnosti nostovenio gombíko
8 (dolqdenie oscilótoro).

MognetoÍónovó prípoiko. MognetoÍón so pripoju|e do zó-

"uuřy 
(tg) pomocou kóblo, ktoď potrí k príslušenstvu kož"

dého mognetoÍónu. Nohróvonie zvuku no mognetoÍón nie

ie ovplyvňovoné gonbíkom hlositosti o tónovej clony no
televíznom prijímoči.

Anténne rdierky (14). Slúžio no pripojenie ontény. sú im_

pedončne prisp'ósobené pre televíznu dvojlinku (300 ohm).
V miestoch s dobrým olebo so slobším signólom použité
dolné onténne zdierky. V miestoch s veími silným signólom
použite prostredné zdierky, no ktoré je pripojený zoslobo-
vocí člónok. Horné zdierky sú priprovené pre UHF konólo_
vý voliě.

Rušenie príjmu'

Blízke zdroje vysokofrekvenčnej energie (niektoré lekórske
prístroje, molé vysielocie stonice q pod.) vywórojÚ provi-

áelné'vtnovky po celej obrozovke. Niektoré neodrušené
elektrické spotrebiče spdsobujú no obroze vodorovné pru-
hy, tvorené z bielych čiorok. Tieto zóvody nie sú spósobené
prijímočom, oni vysieločom.



I
Regulótor zvislélro Íozmeru (11). Týmto ovlódocím prvkom
so nostoví spróvny zvislý rozmer obrozu, nojlepšie podl'o
skúšobného obrozco (monoskopu), o to tok, oby no hor_
nom o dolnom okroji obrozu bolo vidieť osi štvrtinu klinov
skúšobného obrozco.

Regulótor snímkovej synchronizócie (t0).

Ak so obroz pohybuje nodol, zostoví so v spróvnej polohe
otóčoním ovlódocieho prvku dol'ovo. Ak so pohybuje no-
hor, zostoví so otóčoním ovlódqcieho prvku doprovo'

Regulátor zvislej lineority (l2). otóčqním dol'qvo so obroz
v dolnej čosti predlžuje, otóčoním doprovo so obroz zdolo
sťohuje. No tento prvok je potrebné použiť skrutkovoč.
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