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Televizní pi i jímoč TESLA 4206 U-6 je v1is|edkem prÓce kolektivu
technikrj  o dě|níkt].  Všechny jeho část i  by|y peč|ivě piezkoušeny
o pi i jímoč byl podroben pŤedepsonému provozu o zkouškém,
pii nichž s r ispěchem obstál. A tok se dosto| ož k vám, ujo vo-
šeho vlostnictví. Nyní zá|eží no vÓs, budete-l i  tento piístroj, kterf
vÓm poskytne ve chví|ích oddechu zdbovu, poučení o informoce
o čosovfch udÓ|ostech, obsluhovot o ošetiovot tok, obyste mu zo.
j ist i I i  co nejde|ší životnost '

I bez znolosti s|ožité te|evizní techniky o podrobností konstrukce
televizního pi i jímoče docí|íie zo piíznivfch podmínek krésného
piíjmu obrozu izvuku, budete.| i  se iídit  pokyny v tomto návodu.
Pročtete-l i  jej pozorně, noučíte se Iehce nostovit kontrost o jos
obrázku i  kvoI i tu zvuku nej|épe, jok to podmínky piíjmu dovolují '
Neobávejte se točit podle ncivodu jednot| ivfmi funkčními prvky
pÍi zopnutém piístroj i o jednotl ivé zásohy si ověŤovot no stínítku
obrozovky. Tokto si osvojíte ce|ou obs|uhu mnohem snodněji.
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NAVOD K OBSTUZE

PŘlPRAVA PŘ|JÍMAČE

Fo vybolení z pÍeprovní krobice se pi i jímoč nemá ihned pÍipoj i t
no světeInou síť. Je tŤebo dŤíve se píesvědčit, jsou-l i  všechny
e|ektronky no svfch místech, zdo se některá neuvo|ni|o otiesy pi i
doprově o nevypod|o z objímky. Za tím rjče|em se uvolní dvo
šrouby Š1 o Š2 (obr. 2) o po jej ich nodzvednutí se odejme zodní
stěno. Rozmístění elektronek je nokresleno jedrrok no zodní stěně,
jednok no obr. 16 o s ním se porovnávojí e|ektronky v pŤijímoči.
Kdyby se piece některÓ uvo|ni|c l  o z objímky vypod|o, zosodí se
opět no své místo tok, že se notočí do tokové po|ohy, oby ko|íčky
směiovo|y do souh|osnfch otvorr i  v objímce o mírn1im t lokem se



ť
do ní zosune. Kdyby by|o v pozdější době potiebí některou elek.
tronku vyměnit, je t iebo nejdÍíve pťrvodní elektronku vytáhnor. lt
z objímky. Učiní se tok tohem; nikdy se nerná e|ektronko pÓčit
nebo s ní kroutit '  Moh|o by se snod.no poškodit. Nová eiektronkcr
se zosune no její místo tok, jok by|o . i iž dÍíve popsár.ro' Nedopo-
ručuje se vzÓjemně zorněĚovot e|ektronky stejného druhu ( i  když
by by|y z jednoho pi i jímoče), rreboť pi i jímoč byl v tovÓrně co
nejpeč|ivěj i nostoven s tokto rozmístěn1imi elektronkcrmi"

PŘlPoJENÍ K sÍTl

odejmutá zodní stěno se opět piipevní pomocí piíchytek o šrou.
bŮ o teprve nyní se mr3že pi i jímoč pÍipoj i t  no síť.
PÍijímoč je z tovÓrny zopojen na 22o V, tj. pro místo, kde síťové

nopětí se pohybuje v rozmezí
200-240 V. V mÍstech' kcie je

síťové nopětí trvoIe vyšší než
22o v, se doporučuje piístroj
piepojit na 24a V odstroně.
ním zkrotovci spojky šroubrj
(obr. 1),  v tcmto piípodě jsou

dovoIeny zrněny nopětí od
220 V do 250 V. Tímto opotÍe.
ním se prodlužu je životnost
pÍi jímoče.
Je. l i  všok nopětí v sít i  j iné,
je nutno použít pievodního
tronsformÓtoru. V.f  robní zá.
vod nedodávÓ pievodní trons-
íormétor, oIe je v prodej i
v odbornfch obchodech' Má
bÝt dimenzovÓn pro vy.kon
oIespoó 160 W. Televizní pi i .
jímoč nemá síťovf tronsfor-
mÓtor z drjvodŮ snížení vÓhy
o též proto, že j iné nopětí než
220 V je dnes ve|mi mÓ|o ob.
vykltí'

Pro 240 Y

Obr. 1.

Obr" 2.
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UMtsTĚNÍPŘ|JtMAČE

Piijímoč se umístí tok, oby světlo v místnosti nedopodolo piímo

no stínítko, oni do očí divÓkŮ. Mezi  p i i jímočem <r zdí je t iebo
ponechot prostor osi  10-15 cm. N"o'obrÓzek'se.nemá.dívot z met l .
ší vzddIenosti nežJ'$**m. Je tŤebo též pomotovot no vhodné
rozesození divÓkŮ'. Je-li pii;lmoč zopnr-lt, nezokr vejte jeho zodnÍ
stěnu žÓdnou piikr.fvkou
obrozovou e|ektronku chroĚte pied dopodem pÍímého s|uneč.
ního světlo.

PŘlPoJENlANTENV

vfvod.
vnitňní
antény

PŠ2



MÓ-li se plně využít piijímoče pro pÍíjem televize i zvukového
doprovodu s kmitočtovou modu|ocí, je tiebo, oby byl pŤipojen

,no speciá|ní venkovní dipÓ|ovou onténu, neboť piíjem, kterého
Ize dosáhnout, zÓvisí piedevším no použité onténě. Vhodnou
onténu pro koždé poměry novrhne o noinstoIuje odbornf zÓvod.
Druh ontény zÓ|eží h|ovně no po|oze bytu vzh|edem k vysíloči.
Nejjednodušší používonou onténou je jednoduchf dip6| z kovo.
v./ch trubek se svodem z dvou|inky' Toto onténo vyhovuje, ož no
mo|é vfjímky, pro blízké oko|í vysí|očri.
Dvoulinko 300 Q, pro kterou je pŤizpr3soben Vstup piijímoče, se
pÍipojí do zdíiek A no zodní stěně (viz obr. 2). Pii event. použití
souosého kobe|u 70 Q nutno potržít spec. symetrizočního členu,
symetrizoční smyčky z kooxiá|ního kobe|u nebo odporového sy.
metr izočního č|enu.
Někdy mriže b'ft no závodu, že toto onténo piijímá signÓly z obou
stron' SignÓ|y odrožené od vzdálenějších rovnfch ploch o dopod-
nuvší zpět no onténu mohou totiž zprisobit, že obrdzek no stínítku
se jeví dvokrát (i vícekrdt)' Tomuto zjevu se iíká ,,duch'. (viz obr'
14). odstronění tohoto nežádoucího zjevu |ze provést pouze spe.
c iá|ní r iprovou ontény. V tokovém piípodě je nutno pi idot k onté.
ně tzv. ref Iektor,  kterf  brání pŤíjmu těchto nežádoucích síg-
ná|Ů. Vyžodují-|i toho okoInosti, použije se tokové ontény, kde
kromě ref|ektoru jsou nomontovÓny i  tzv '  d irektory, které
zvětšují směrovf r]činek o tím i zisk ontény.
J indy je t iebo použít místo jednoduclrého dipÓ|u tzv. d ipÓ lu
s l  ožen é h o, kterf  je zvláště nutnf v místech vzdÓ|enějších, kde
pole vysí|oče je j iž znočně s|obé.
Pro koná| č' 2 (Proho o ostrovo) vyhoví v blízkosti vysí|oče (do
okruhu cco 40 km) jednoduchf dipÓ| o ce|kové dé|ce 2700 mm,
nebo s|ožen1í dipÓl dé|ky 2657 mm. obo jsou provedeny z trubek
b 10 mm. Pro konál  č. 3 (Brot is|ovo) je zo stejn ch podmínek
t iebo použít jednoduchého dip6lu o ce|kové dé|ce 2250 mm, zho-
toveného z trubek .a, 20 mm'
V ostotních ob|ostech, pokud je možn.f piíjem, je nutno užít ontén
uproven1Ích pod|e pokynŮ instolujícího zÓvodu.
Až se bude rozšiiovot síť televizních vysí|očri, bude stoupot i mož-
nost jejich piíjmu. Dobr1i pÍíjem bude všok podmíněn piizpriso.
benou onténou pro pŤíslušn' i  koná|. Buď bude nutné použít pro
koždf konÓ| zv|Óštní ontény, nebo pro skupinu některfch speciá lní
ontény širokopÓsmové.
Ceno zo onténu o její postovení není v ceně te|evizního piijí.
moče obsoženo.
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Te|evizní technická s|užbo, kterou no voše pŤání bude prodejno

informovot o vošem nÓkupu pÍijímoče, postoví vhodnou onténu

o pÍijímoč vÓm pŤedá v riplném provozu. Po skončení instoloce

u6' i"nto podnik toké potvrdí záruční list. Je ovšem nutné sm|uvit

s Te|evizní technickou s|užbou pÍedem dobu, kdy budete v bytě

piítomen. Od mojite|e domu si vyžádejte povo|ení ke stovbě

ontény.
Použi.1e-|i se venkovní ontény, nebo ontény pod krytino'u stiechy,

musí její stovbo odpovídot piedpisrim Státního riÍodu pro vynÓ.

|ezy á normo|izoci EsČ 1950, část XX||, o musí b./t chráněno
p|.oti .]čink.]' otmosférické elektŤiny pod|e českos|ovenské normy

bsN s+ 2214 jiskÍištěm nebo uzemfiovÓním ontény. Zo ochronu
je odpovědnf itovitel on.tény. ochronou ontény je chráněn i váš

pi i jímoč.
i'rá pŤíjem místních te|evizních vysí|očťr, procujících ve ||l. p6smu'
je uá írini piijímoče vestověno otočná onténo' otÓčení ontény

se provádí kotoučem oA (obr' 2). Vestověnou onténu Ize do|odit

kotoučem DA v levém do|ním rohu (obr. 2)" Anténu notočte o do.

|oďte no největší kontrost, éVent. no největší rozlišovocí schopnost
pod|e zkušebního obrozce.
i ' i i použití venkovské ontény musí zústot v./vod vnitÍní ontény vždy

u"nlu. Nesmí se zosunovot zo zodní stěnu dovnitŤ skiíně. Použí.

v6.|i se pro pŤíjem vnitÍní ontény, musí b./t její vfvod zosunut

do zdíÍek A (obr' 2)'
Televizní piijímoč procuje spolehlivě bez jokéhoko|iv uzemnění.

d
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No piední stroně jsou ještě čtyii zopuštěné knoflíky pro seiízeni
obrozu s touto funkcí:

- Íízení josu obrozu
- jernné nostovení iádkového rozk|odu
- jerrrné nostovení snímkového rozklodu
- iízení kontrostu

'-5"n.rá"vnou".'yl'.š'!-r'r. 'gbrozu |ze nostovit pomocí šrou'poy ku prykem;Q*

.(obr. 2) o Iineoritu vfšky ob.Íszu pok prvkem.No.

9!to '  se zoost iuje tyčkou.B.(obr. 2).  kterÓ je vyjímote|nÓ, neboť
"štočí zoostÍit jednou provžd}..

Do|ší čtyii oÝlédocí prvky jsotl uvniti piístroje (obr. 15), o je-.lí to
.nutné, nostovují se jen jednou pÍi uvádění piístroje do provozu"
Pro jej ich nostovení je t iebo odejmout zodní stěnu'
Tyto ov|ádocí prvky jsou určeny hlovně pro oprovÓie o rjdržbÓie
pro nové nostovení po provedené oprově než pro spotiebitele.

R * iontovd post (červeny bod musí b'Ít do|e)
S. -  st iedění'  obrozu' .
U - nostovení šíiky obrozu .

OBSLUHA

Piijímoč se zopíná otočením knoflíku ,,D,, (obr. 3). Dolším otá.
'  čením se pok iídí hlos i tost reprodukce.

l rL -* $ngllik*C s|ouží k piizprisobení zoborvení reprodukce (ÉnPyÉ-
clono)..w,1

PŤijímoč ASTRA rnÓ 9 konÓ|ú vestověn'|ch o volí se knoÍ|íkem K
(obr. 3)' V pÍijímoči jsou vestověny tyto konÓ|y:

E
'{i: }b F

:;G
,H

'k
,,b

l .  pásmo

Il l .  pÓsmo

2. konÓ| (Proho o Ostrovo)
3' konál (Brotislovo o České Budějovice)

- l-!e lš ! *U:fu b"p-d;' í -f'"'e*c-hJ *q.;K9 š i ce) \

I5. konÓ| (Bonská Bystr ico)
6' koná| (Liberec)
7. konÓl  (Brno)
8, kondl (Plzeó)
9. konÓl  (J ih lovo o Ži l ino)

10. koné| (Ústí n '  Lobem)

Počet konálr] |ze kdyko|iv rozšíiit o do|ší ti i.
Po nostovení konálu se piijímoč do|odí knoÍlíkem M tgk, ob'y bv-lq
největší roz|išovocí schopnost. T

\

ff'

*ffieesŤ '
o&Stt*-tr

Obr. ' !5.
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DÁLKoVÉ oVLÁDÁNl

Televizní piijímoč ASTRA je piizpŮsoben toké
pro dÓlkové ovládání' DÓ|kově |ze ov|Ódot
jos obrozu o hlositost reprodukce. Je k tomu
určen somostotně zokoupitelnf dop|něk (ne.
dodÓvÓ se s piístrojem o oni není zopočten
v jeho ceně); jehož 4 m d|ouhf kobe| se zo.
pojuje do zÓsuvky P no zodní stroně pÍístro.
je (obr. 2). No hIovici jsou dvo knof|íky,
které ovlÓdojí jos obrozu o h|ositost repro.
dukce,

JEŠTĚ NĚKoLlK PozNÁMEK K PRoVozu

Je-li piijímoč sprÓvně nostoven - o o to se technici v tovdrně
postoro| i  -  stočí k běžnému ov|ádání pouze vypínoč s Ťízením
hlositosti o pŤepínoč koná| (vysí|očri). Ostotních regu|ÓtorŮ se
používá jen v ojedinělÝch pÍípodech.
Doporučuje se zopínot pÍi jímoč osi  ,|0-15 minut pied zohájením
progromu, oby se e|ektrické poměry ustáli|y. Piípodné počáteční
trh6ní obrozu ustone somo v kr6tké době. Zo nezměněnfch pod-
mínek není skutečně nutnÓ žÓdnÓ dolší obs|uho.
Doporučuje se šetiit drohou obrozovku pii zohiívÓní piijímoče
nebo v piestávkÓch progromu snížením josu stínítko no minimum.
PŤijímoč vypínejte pii normÓlně nostoveném josu o kontrostu jen
síťovfm vypínočem (knoflík ,'D..' obr" 3).

.,

RUsENíPŘÍJMU

obroz no stínítku bude kvo|itní jen tehdy, bude-|i nopětí v síti
skutečně v dovolenfch mezích, tj. od 200 do 24o V, resp. od 22o
do 250 V.
Vyskytnou-li se no stínítku obrozovky jiné neprovide|nosti nebo
zdvody, o je.| i  síťové nopětí v poŤádku, není jej ich piíčinou sÓm
pŤijímoč' nfbrž poruchy, které se do něho dostávojí onténou
nebo sítí'
Hlovním zdrojem poruch bfvojí neodrušené elektrické spotiebiče
o motorová vozidlo. Tyto poruchy se projevují svozky bílfch o čer-
nfch bodri, někdy celfmi piuhy, které neustÓ|e mění svoji po|ohu
no obroze. Poruchy se jeví tím více, čím jsou si|nější než piijímonf
signÓ|, což je závislé no vzdÓleností piijímoče od vysí|oče o no
kvolitě ontény. Nutno proto věnovot onténě veškerou péči o zvolit
tokovf typ ontény o její umístění, joké okolí vyžoduje'
V blízkosti nemocnic o veIkych zdrovotnickfch stiedisek mrjže
vzniknout nepiíjemná porucho zprisobená |éčebnf mi piístroji,
která se projevuje piekrytím ce|ého obrozu vlnivfmi pruhy nebo
zotemněním čÓsti obrozu. Tutéž závodu m že zprisobit i b|ízkf
rozh|osov vysíloč. ČÓstečné odstronění |ze opět dosáhnout ripro.
vou ontény' Tyto poruchy jsou všok pouze pieclrodnfmi zjevy'
Trpí-li piíjem obrozu trvole nějokou zÓvodou o nejste.|i spokojen,
obroťte se no odborn./ podnik, protože televizní pÍijímoč je zoií.
zení znočně s|ožité o jokfkoliv neodborn'f zásoh piíjem jenom
zhoršuje.

TEcHNIcKÉ ÚDAJE

Rozměr obrozu

Rozsohy: l '  pásmo

350\270 mm

2.koná| _ 49,75 MHz (56,25MHz)
3.konÓ| _ 59,25 MHz (65'75MHz)

4'  konÓ| _ 175,25 MHz (181,75 MHz)
5. konÓ| - 183,25 MHz (189,75 MHz)
6. konÓ| - 191,25 MHz (197,75 MHz)

{
'ť

t
T
I
!

f

70

|||.  pásmo
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Citl ivost

lmpedonce ont. vstupu 300 Q, symetrick'f
Vfstupní nf vfkon
Reproduktory

NopÓjení

Spotiebo
Usměrfiovoč
Rozměry
VÓho
Pojistky (obr. 1)

tu82

ECC82

. EF8O

pcF82

sgs;.'Ť71ť\*t

7. konÓ| _ 199'25 MHz (2Q5'75 MHz)
8. konÓl  _2o7,25 MHz (213,75 MHz)
9. konÓI _ 215,25 MHz (221'75 MHz)

,| 0. konÓl . 223,25 MHz (229,75 Mtiz,}
|epší než 40 uV pro l '  pÓsmo ] prŮmě:né
lepší než 80 trrV pro l|| .  pÓsrno J hodnoty

ELEKTRONKAMI

: : :::l:".'# :,.',::::':*'fffi ,
mezifrekvenční zesi|ovoč| '  I

osAZEr{l

1,5 W pro 50/g zkresiení pii B00 Hz
h|oubkovf dynomick1í o 200 mm " .  r|
vfškov.f dynomick1i l. ': 85 mm ,t.wu
ze stÍídové sítě o nopětí 2?o v _ ro % \
nebo po piepojení o nopětí 240 V '{(|eé
+s%,-10% T:-.
140 w %fl \b't6v
selénovy 220 V/350 mA
54\4e\53 cm
28 kg (bez obolu)
0'4 A pro žhovení eIektronek
1 A pro ochronu se|énového usměróovoče

2?Ov
JJUMA

{;ff' P6664
tZ PcF82
. .l rrso
Y "_ EFBo

$.' PCF82
(. '  *-Ptog
7 Ěr8o

..' p 
^ rnscao
Y FL82

10 ECCB2

meziírekvenční zesiIovoč ||
o&

;
t
f

-v
iř
lv

rnezif rekvenčn í zesi I ovoč | | | o.deteklgt a od-
qbr'o'rg[i*Zesiig9š -dg r,brq,z.'v|a.l -.._ .j4l

zvukovf mezifrekvenční omezovoií zesilovoč

ECG82 Dl]L"EŽ|TÉ PŘlPoMlNKY

Pii jímcrč je z tovirrny pcčlivé nostoven o piezkoušen o proto ne.
hfhejte o neotÓčcjte scučrjstkonri cr Ťídicími prvky uvnit i  piístroje,
; .ež jsou určeny pouze pro zÓsohy odborníkŮ.

Kdyby všok pi i jímr:č neprocovol prot i  očekávání zcelo bezvodně'
i id ' te se těmiŤo ;:okyny:

Píezkouše. i tc:

zvukov1i poměrov1i detektor o nÍ piedzesiIovoč
nízkofrekvenční koncovf stupeĎ

zdo je v zásuvce proud (vyzkoušejte stolní lompou) o zdo v ní
má léstrčko síťové šůťrry pÍijímoče ciobrf dotyk,
rrení.I i  vcdné neb uvo|něnÓ některá poj istko (obr. 1),
ie. l i  sprdvně pÍipojeno onténo o není.| i  p ierušen svod'

ry.'siJ.ovog.iFpu|srj o čÓst. multivibrátor .{Dpnul;;1*rcffi ,;él: i:'t"".u . q'"jffi
detektor outornot ického iízení o s inusov ' . .  &.
o s c í l Ó to r jé.d}Byénp. roz k I o d u .n+.*r g'''n*.^
koncov stupeř ;jídkprebs rozklodu-
rjčinnost 'ní diodo iÓdkového rozk|odu 1. ií '  ̂  . , . . , ' ]"  . . ' i  .  :  ' . ' : ' ]\ '  i . : '
v y s o k o n r: p ě ť o u y uffi . . y í c.^*i1p..5g' p.'-vi.u tE= rr,.Jťi-{
sb.o'zotÓ-3lekj.onkq-( bloďíčJ<g a3.em) J ť
h|Lěe.u9l-Ej're [í- c itl ivosti o- io s.u.

oY86 
$

E0č82.

pcF82 pL83 pABC8o'",M i',i
pLsl
''!t
'1

Ť\

.. ,'..:

" t,'It
I l* 'q
' ,! | //.' 

;1

l .

J .

" 44,, F Lsz $l
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Není-|i žádná z uvedenfch pÍíčin dŮvodem vodné funkce pŤijí.
moče, smí oprovu provést pouze odborník' 5dě|ení o zÓvodě do-
p|čte stručnfm popisem, jok se vÓm jeví, udejte dobu, kdy je
možno piístroj proh|édnout nebo no místě oprovit, o pŤedejte je
nejbIižší oprovně te|evizních piijímočri.

ADREsY HLAVNícH TELEVlZNÍcl l  oPRAVEN

V Čechdch:

Proho 1 .  Storé Město, PoÍížskÓ 19 (pro okresy Proho 1,3'  4 '  5 '
6,7,8,9, 10, 11, 12).

Proho 2 - Vyšehrod, Lumírovo 7 (pro okresy Proho 2' 13' 14' 15,
16).

Proho 2 - Nové Město, Senovdžnd 4 (jen pro kroj Stiedočesk./)
České Budějovice, tŤ. 5. květno 1
Hrodec Krá|ové, StoI inovo 20
Korlovy Vory, Gottwoldovo 37
Klodno' Komenského 1295 (pobočko StŤedočeského kroje pro

okresy K|odno, Nové Strošecí, Rokovník, S|onf)
L iberec, NÓk|odní 7
Pordubice, t i .  7" l istopodu 400
Plzeó, t i .  M. Škordové 17
Ústí nod Lobem, Dlouhá tí,27-29

No Morově: No Slovensku:

Brno, Nám. Družby národrj  2 Brot is|ovo, LeningrodskÓ 12
Gottwoldov 1, Kvítkovo 2898 Nitro, u|.  Národného povstonio 4
J ih|ovo, Polockého 13 Prešov, Sto| inovo 79
olomouc, nám. RudéormÓdy 1Ó (vchod z u| ice 29" Augusto)
ostrovo 1, M|fnskÓ " l0

Aby by|o zobrÓněno neoprávněnfm osobám provÓdět oprovy
o montáže v oboru televize, má koždf zoměstnonec pr koz' 7á.
dejte jeho piedIožení.
oprovy o montÓž te|evizního piijímoče objednejte buď prostŤed.
nictvím prodejny te leÍonicky, j inok písemně.
NeopomeĚte nopsot vhodnou dobu pro núvštěvu technikrj .

L4.

POZOR!

Pi i  odnětí zodní stěny nepi ipojujte pi i jímoč no síťt

Uvědomte si nebezpečí rirozu vysokfm nopětímt

Pii jokékoliv monipuloci uvnitÍ pÍijímoče dÓvejte bedlivf
obyste nÓrozem nezprisobil i nebezpečnou implozi obrozové
tronky I





oBR. č. 1.
Správně seiízenf zkušební obro-z,(Z. o')

oBR. č. Ó '
Z. O. pií|iš tmov}i s ve|[:1im kontrostemi
(NÓprovu zjedndte pornocí knoflíkrj ' 'E.. o

"H" 
(KONTRAST)).

oBR' č. 5'
Z '  o '  p ií| iš sVět lÝ. (Náprovu zjedndte po.
mocí knoÍlík ,,E', o ,,H'' (Koi..jTR^sT)).

oBR. č. 7.
ŘÓdkovd sync|rr:nizoce špotně nostoveno
Z o'  jeví sno|tu po r,oztrhÓní. (Pomocí kno-
f|íku "F,. 

(VODORoVNĚ) se obroz uproví.)

oBR. č';B.
Snímkovo synchronizoce špotcě nostoveno
7. o. je lí snohu se posunout svis l ./m smě-
rem. (KnoÍ|' 

' 'G" 
(sV|sLE) sc obroz zostoví.)

oBR. č' 9.
Z. o. rozostien. Zocsti i t odnímotelnou tyč
kou ,,B', (ZAOSTŘENÍ) vyčnívojící zodní
stěnou'

oBR. č. 10.
Z. o. posunut ke stroně. (VystÍedění se pro
vddí kulisou ,,S., uvniti piístroje.)

oBR. č. 11'
Vodorovnci  geometr ie špotně nostovenÓ.
Obroz pií| iš r1zk'Í'  (SeĚídit  uvnitÍ piístroje.)



oBR. č' 12'
Svislé geometrie špotně nostovenÓ. obroz
pií|iš nízk'í. (oprovit šroubem ,.o,.')

oBR. č. 14.
Zochytí-l i  onténo kromě hlovního signÓ|u
ještě signÓ| odrožen'/ od nějoké velké p|o-
ehy, vznikne no stínítku dvojid obroz. (od.
stroní se provou ontény')

SprÓvně seÍízení obror'
odpovídÓ skutečnosti. '

oBR. č' 13.
Z. o. se špotně nostovenou svis|ou Iineori-
tou. CetkovÓ geometrie porušenÓ. (oprovit
šroubem ,'N',.)

VodorovnÓ geometrie
obrozu porušenÓ. Obroz
zkÝ, zkresIen.í.

(Viz Z. o '  č. 11.)

Svisio geomeirie porušenÓ'
obroz piíliš nízk'Í.
(Viz Z, o' č, 12.)

j:,
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