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ERRES Televisle-ontvangers
TV 438

Algemene gegevens.
Deze televlsle-ontvangers zlJn geschlk~ voor alle binnen ontvangberelk
llggende zenders, werkend volgens de volgende systemen:
CoC. I R. - 625 beeldllJnen negatleve beeldmodulat~e. FM-geluld

(systeemkiezer ln stand E 625 Kanaal 2 ~/m 11).
Belgle Vlaams - 625 beeldllJnen, posltleve beeldmodulatie, AM-geluld

(systeemklezer ln stand B 625, kanaal 2 t/m 11).
Belgiä Waals 819 beeldliJnen, posltieve beeldmodulatie. AM-geluld

(systeemklezer ln stand B 8 9, kanaal 2 t/m 11).
Franse TV-zender - "Llile" - 819 bee.l.dliJnen,posltleve beeldmodulatle,

AM-ge uld (systeemklezer ln s~and F 819~ kanaal F).

Kastafmetingen:

Ontvangsysteem:
Beeldmldden-
frequentie:
Geluldsmidden-
frequentie:
Netspannlng:
Verbrulk:
Zekerlngen:
Beeldbuls:

TV 438, TV 438-01 - 532 mm breed. 540 mm hoog, 495
TV 538 610 mm breed, 619 mm hoog, 485 mm dlep;

beschermkap beeldbuls 80 mmo
spIlt sound

mm diep

22.50 MHz

17 MHz
220 V/ 127 V/ '0 V wlsselspannlng
170 watt
3 s"tuks
afmetlngen 36 x 27 cm l43 cm dlagonaal) voor typen
TV 438 en TV 438 Ol,
48 x 36 cm ~53 cm dlagonaal) voor type TV 538

Ingebouwde antenne-aanpassingstransformator voor 300 ohm lnvoerkabel.
LUldsprekers: twee dubbelconus (17 cm) en extra aansluiting
Afstandbedienlng: Mogelijkheld tot afs andregeling van he derheid, contrast

en volume.
Druktoetsenregellng: Flim - verhoglng van contras~
in TV 438/TV 538-01 S~udio - normaa contras~

Toneel - correCtle van ae geluldskwalltelt ten behoeve
van spraak

Orkest - norma~e geluidskwalitelt
druk-trekschakelaar tevens netschakelaar en volume
regeiaar.

Muzlek/spraak-
schakelaar :

Bedienlngsknoppen aan de voorzlJde van llnks naar rechts:
Grote knoppen beneden: kanaalklezer (met kanalen lndicatle)

afstemmlng
volumeregelaar muzlek/spraak- en netschakelaar
systeemklezer (mei systemenindicatle)

Klelne knoppen boven: timbre, helderheld, vertlkale synchronlsatle,
horizontale synchronlsatie contrast.

Bedienlngsknoppen aan de achterzlJde van llnks naar rech s:
netspanningscarroussel. beeldbreedte, hor. synchronisatie 819, hor, sync. 625,
vertlkale linearltelt. beeldhoogte. storlngsonderdrukking focusregelaar.

]?~en: 23
nr
BlO·
B ~02
B 20'1 t/m B204
B 205
B 206

stuks
Type
PCC 88
PCF 82
EF 80
EF 80
PCF 80

Functie
Cascode h.f. vers erker
Mengbuls/oscll~atOr
beeld m.f. versterker
A •.C.R. buis
bee dversterkers beeldstoringsbegrenzer



nr Type
B 207 PL 83
B 208 EF 80
B 209 AW 43/80-AW 53/80
B 210 ECR 81
B 301 ECR 81
B 302/B 303 EF 80
B 304 EBF 80
B 305 PL 82
B 451 PCL 82
B 401 PCF 80
B 402 PCF 80
B 403 PL 36
B 404 PY 81
B 405 EY 87

Germaniumdioden:
G 301, G 302 OA 172
G 303 OA 81
G 201 ~ G 202 OA 70
G 203 OA 81
G 204 OA 81
G 401, G 402 OA 81

- 2 -

Functie
beeld-eindbuis
sync. storingsbegrenzer
beeldbuis
Sync. scheider
Mengbuis/oscillator
Geluids m.f. versterker
Geluidsversterker
Geluidseindbuis
Raster oscillator, eindbuis
Vert. sync. versterker, fazediscriminator
Reactantiebuis, sinusoscillator
Lijneindbuis
Dempingsdiode
ERS gelijkrichter

FM detector
AM storingsbegrenzer
beelddetector
nulcomponenthersteller
terugslagonderdrukking
fazediscriminator

•
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Schemabeschrljving.
De kanaalklezer type TKK 45 heef~ een lngangslmpedan~le van 75 Ohm en kan
rechtstreeks aangeslo~en worden op coaxlale antennekabel (75 ohm). BIJ ge-
bruik van lin~kabel (300 ohm) wordt ussen de lnvoerkabel van de klezer en
de lin kabel de ingebouwde aanpasslngs~ransformator gebrulkt. De TKK 145
lS opgebouwd Ult een cascode h.f. versterker en mengbuis/oscllla~or. Het om-
schakelbaar bandfllter van de hof. versterker lS geschikt voor 11 kana~en:
10 vo gens lndellng CCIR en ~ voor he~ Franse TV-kanaal "11118"0 De OSCil-
lator wordt tegeliJk meegeschakeld en DIJ nlet JUls~e afstemmlng van het
geluld kan een correctle hlerop worden ultgevoerd met de knop flJnafstem-
ming In he~ anode clrcuit van de mengbuls is de eerste beeld m.f. trafo met
een koppe~spoel voor het geluldskanaal opgenomen De versterklng van de hof.
versterker wordt geregeld met een vertraagde automa~lsche negatleve regel-
spanning Ult de ACR trap (automatische contrastregellng)o

De beeld m.f. versterker bestaat Ult 5 trappen en 5 m.f. ~ransformatoren dle
elk op een bepaalde In het doorlaatgebled liggende frequentie zljn afgestemd.
Elke trafo is bovendlen gekoppeld met een zUlgkring 3 ter onderdrukking van
de draaggolven der nabuurkanalen en 2 voor he~ geluld van het kanaal waarop
afgestemd á s ,
De versterklng van de bUlzen B 201 t/m B 203 wordt geregeld met de ACR span-
ning.
Het versterkte m.f. slgnaal wordt gedetec~eerd ln trap B 204 en toegevoerd
aan de Ul 2 trappen bestaande bee dversterker ,B 206, B 207).
De detector lS geschikt voor belde modulatlesystemen n.l negatlef en POS1-
tlef resp me~ de sys~emenklezer op E 625 en B 625. B B19, F B19.

He ul~gangsslgnaal van de beeldeindbuls (P1 B3/B 207) wordt behalve aan de
kat.ode van de beeldbuls ook aan ~ andere schakellngen toegevoerd. n.l. de
synchronlsatle-storlngsonderdrukker en de synchronisatiescheider.

De synchronlsatle-s orlngsonderdrukker B 20B (EF BO) lS door het grote poten-
t1aalverschll tussen rooster en ka~ode normaal afgeknepen.
Bij he optreden van stoorimpulsen van voldoende groo ~e vloei stroom ln de
bUIS waardoor aan de anode dezelfde stoorimpulsen me~ nega~leve polarltelt
onts~aan.
Deze negatief gerichte stoorimpulsen zullen de synchr. scheIder buis B 2 0
gedurende dle tIJd afkniJpen waardoor de pos1tlef gerich~e stoorimpulsen in
het vldeos1gnaal, die op he~zelfde tlJdstlP op g3 van B 2,0 werkzaam zlJn
geen anodesTroom kunnen veroorzaken.

Het s helden van de synchron1sa~le-impu~sen Ult het complete v1deoslgnaal
VIndt p~aa s op g3 van B 2'0 dle zich tevens automa lsch van een negatleve
lns~elling voorz1et afhankelIJk van de slgnaalamplltuds.
Aan de anode van de heptode bev1nden zlch dus ultsluitend de synchronlsatle
impulsen die door e daaropvolgende rlode 1n faze gekeerd en 1n vorm ver-
beterd worden.

De au~omat1sche contras regeling wordt verkregen me~ B 205 ,EF BO). Door de
terugslagImpulsen UIt de llJnu1tgangstransformator dIe Vla een koppelconden-
sator op de anode van B 205 werkzaam ZIJn zal de bUIS stroom voeren waar-
door he~ RC netwerk In het anodecircuit ZIch ~o~ een bepaalde negatleve span-
nlngswaarde kan opiaden. Deze negatieve waarde 1S afhankelIJk zowel van de
InstellIng van de contrastrege~aar als de sterkte van he~ antennesIgnaal.
De negatleve regelspannlng voor de h.f. vers~erker (ln de kanaalkIezer) ~reedt
pas in werklng zodra het antenne sIgnaal een bepaald sterk~eniveau overschrijdt
(de 1nstelllng van deze drempel word~ UITgevoerd met R 269). Behalve op af-
stand lS het contrast ook te regelen ms t 2 druktoetsen n.l. "StUdIO" voor nor-
male Instelllng en "fl.!.m'voor verhoogd contrast.
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Ter onderdrukklng van witte stoorverschljnselen in het beeld bij zenderslg-
nalen met positieve modulatie (in standen B 625, B 819 en F 819 van de sys-
teemkiezer) is een beeldstoringsbegrenzer op de anode van de beeldeindbuis
(B 207) aangebracht.
Uitschakelen van deze begrenzer in stand 625 is gewenst om vermindering van
beeldkualiteit te vermijden (zle instelvoorschrift).

De geluids m.f. versterker wordt voorafgegaan door een mengbuisjosclllator
B 301 (ECH 81 ).
In stand F 819 van de systeemkiezer en stand F van de kanaalkiezer ontstaat
aan de anode van de mengbuis in de kanaalklezer de geluids m.f, 11,35 MHz
uit het mengproces met de geluidsdraaggolf van TV-zender "Lille",
Di~ m.f. signaal word Vla een koppelspoel overgebracht naar stuurrooster
van heptode B 301, terwijl de triode een signaal opwekt met frequentie
28,35 MHz. Uit dit mengproces ontstaat 17 MHz, welk signaal door de 2 opvol-
gende trappen versterkt en gedetecteerd wordt.
In elke andere stand van de systeemkiezer wordt de hulposcillator van B 301
uitgeschakeld, erwijl tevens de afstemming van de koppelspoel overgaat in
17 MHz. De heptode van B 301 fungeert dan als normale m.f. versterkerbuis.

Een tweetraps laagfrequentversterker verzorgt verder de uitgangsenergie voor
de luidspreker.
Met behulp van de desbetreffende regelaar in de afstandbedieningseenheid
wordt de negatieve voorspannlng en daarmee ook de versterklng van de l,f.
voorversterkerbuis geregeld.
De timbreregelaar maakt een continuregeling van het hoge toon register moge-
L.jk, ~erwijl de druktoetsen "Toneel" en "Orkest" in de ontvangertypen
TV 438 en TV 538-01 het lage toon register beinvloeden ten behoeve van spraak
of muziek.

De horizontale afbuiging bestaat Ult een lljn zaagtandgenerator met automa-
tische frequentieregellng en een eindtrap.
De lijnoscillator, P(C)F 80jB 402 (type sinus-golfoscillator) voert perio-
diek stroomimpulsen, waardoor de condensator C 413 zich kan ontladen. Het
tijdstip van ontladen wordt bepaald door de synchronisatie lmpulsen waarmee
tevens de eigen frequentie van de sinusgolf osclllator samenhangt.
Door het periodiek laden en ontladen van C 413 ontstaat een zaagtandspanning,
welke via de koppelcondensator C 414 aan de liJneindbuis wordt afgegeven.
Ter verbe ering van de stabiliteit van de oscillator is parallel aan de af-
stemkrlng een z.g. reactantiebuis geschakeld, PC(F) 80jB 402, die gestuurd
wordt met een gelljkspanning afkomstlg van de schakeling met triode B 401•

Deze triode B 401 ontwikkelt, door vergelijking van twee impulsen (de horl-
zont ale synchronlsatie impuls en een teruggevoerde impuls uit de lijnuitgang).
genoemde gelijkspanning.
Zodra de oscillator door zekere invloeden vertraagd of versneld wordt, zal
de teruggevoerde impuls de faze t.o.v. de sync. impuls wijzigen en daarmede
het gelijkspanningsniveau.
Door deze gelijkspannlng zal het gedrag van triode B 402 wijzigen, waardoor
de Juiste afstemming van de oscillatortrillingskring weer hersteld wordt.
De eigen frequentle van de oscillator lS aangepast op de beide lijnen sys-
temen n.l. 625 en 819 beeldlijnen en omschakelbaar met de systeemkiezer;
de instellingen geschieden met behulp van de ferroxcubekernen in de oscllla-
torspoelen (zie instelvoorschrlft).

De lijneindtrap bestaat ui' een eindbuis PL 36, de lijnultgangstransformator
met de horizon ale afbuigspoelen ~n de dempingsdiode PY 81 .
De lijneindbuis wordt gestuurd me~ de lijnzaagtand, waardoor tevens au~oma-
tisch een negatieve voorspanning ontwlkkeld wordt.
De in het uitgangscircuit vloeiende afbuigstroom zal de elektronenstraal
de vereiste horizontale afbulging geven; de amplitude van de stroom in de
afbuigspoelen is instelbaar met de breedteregelaar en de lineariteit ln horl-
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zontale richting me~ de llnear1te1tsregelaar De t1Jdens de terugslag optre-
dende u1t~rilverschiJnselen worden uitgedemp~ door de demp1nGsd1ode PY 81.
Deze diode zal gedurende de perloden van geleid1ng bovendlen Gondensa~or
C 418 opladen tot een spann1ngswaarde van ca 500 volt t"o.v. chassis, de z.g.
boosterspanning voor de voeding van g2. g3.5 van de beeldbu1s.
Tijdens de terugslag van de zaagtands room ontstaat bovendien een zeer hoge
impulsspann1ng over de klemmen van de u1tgangstransforma~or. Deze impulsen
worden opgetransformeerd en gel1Jkger1cht me~ de diode EY 87 (B 405) ot een
gelijkspann1ng van ca 15 kV voor de laa ste anode van de beeldbu1s.

De verticale afbuiging bestaa~ uit een vert1cale zaagtandgenerator en e1nd-
trap.
Het triodegedeelte van de PCL 8L (B 45 ) is als zelfblokkerende osc1llator
geschakeld waarvan de frequen ie geregeld wordt met de waarde van de roos er
lekweerstand.
Het synchronisa~ies1gnaal wordt van de katode van de sync. versterkerbuls
B 40î (F) onmiddell1Jk aan he~ stuurrooster van de osc1llator toegevoerd.
Evenals bij de hor1zontale zaagtandgenerator he~ geval lS wordt ook h1er
een condensator opgeladen en per10dlek ontladen. Het tijdstip van ontlading
wordt aangegeven door de synchronisat1e lmpuls waarmee de eigen frequent1e
van de oscilla~or samenhangt.
De aldus ontwikkelde zaagtandspann1ng wordt als stuurspann1ng gebru1kt voor
de eindbuis~ de pentode van de PCL 82 (B 45,) De afgegeven afbulgenergie ver-
zorgt de verticale afbulglng van de elektronens~raal. Regelorganen maken be-
paalde 1nstellingen mogel1Jk n.l. de beeldhoogte (amplituderegeling stuurzaag-
tand), de vertlcale llnear1teit en de vertlcale lln. boven (bedrad1ngs-
potentiometer).
De negatieve terugslag impulsen, die over de klemmen van de secundaire spoe~
optreden, worden gebruikt voor het onderdrukken van de terugslag llJnen.

De voeding van de ontvanger geschledt direct d.w.z. zonder tussenkoms~ van
een voedingstransformator" Dlt geld~ eveneens voor het gloeidraadcircult
echter met uitzondering van de twee kanaalkiezerbulzen B 101 en B 102, dle
met behulp van een gloelstroomtransformator gevoed worden. H1erdoor word~
katodebrom tot het minlmumeruggebracht
Voor netspannlngen 127 V en 110 V wordt voor de vereiste anodevoeding span~
ningsverdubbeling toegepast.

De ontvanger is 3-voudig gezekerd~ 2 x ~A ln de ingang ne~spanning en
1 x 900 mA (vertraagd) ln anodevoed1ngsclrcu1t.

De ontvanger lS alleen gesch1kt voor voed1ng uit wisselspann1ngsnetten I

Instellingen.
Opmerking: BiJ het lnschakelen van de on~vanger is het chassls rechtstreeks
met het net verbonden. het gebrulk van een scheidings ransformator (1 : )
bij lnstel- en reparat1ewerkzaamheden wordt aanbevolen.
In verband met mogelijke implos1e van de beeldbuis dlene men u1terst voor-
zichtig te zlJn biJ het verrlchten van werkzaamheden aan een geopende ont-
vanger of bij het uitwlsse en van de beeldbuls (gebruikmaking van een vei-
ligheidsbril wordt dringend aanbevolen)

Correcties op de beeldlnstelllng:
Beeldhoogte en breedte, de verticale en horlzontale llnearlteit worden lnge-
steld met de daarvoor bestemde regtlorganen op de achterzijde van de ontvan-
ger (zie f' i g , 1 en 2).

Instelling van het deflect1eJuk.
Staat he beeld scheef achter het masker dan wordt het deflectieJuk in tegen-
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gestelde zin gedraaid, daarbij zorgdragend dat het juk steeds tegen de conus
van de beeldbuis aangesloten blljf' ter voorkoming van afschaduwing. Draal de
voor deze instelling losgeschroefde bouten van de klemring weer goed vast.

~~n d~_.ion_~nvalma_gp_e~h._~.~p.~:;,_~~.!:m2~Lenfo~us.

Plaats de ionenvalmagneet om de hals van de beeldbuis met het magneetje naar
boven en he daarop aangegeven pijltje naar achteren wijzend.
Voer een testbeeldsignaal toe aan de antenne-ingang van de ontvanger en stel
de helderheidsregelaar in op geringe helderheid.
Schuif de ionenvalmagneet in de lengterichting van de beeldbuis over een klei-
ne afstand naar voren of achteren, totdat het scherm zo helder mogelijk op-
licht en geen schaduwbanden op reden.
Zonder deze instelling te beinvloeden, de ionenvalmagneet nu draaien over een
kleine hoek naar links of rechts, loodrecht op de lengterichting van de buis 1

totdat maximale helderheid optreedt en eveneens zonder schaduwbanden.
Stel de helderheldsregelaar nu in op een weinig meer helderheid van het beeld
dan in normale omstandigheden gebruikelijk is en centreer het beeld.

Plaats daartoe de cen reermagneet om de hals van de beeldbuis tegen de achter-
kan , van het deflec iejuk met het magneetje naar boven.
Verschuiving van het beeld in horizontale en/of verticale richting kan nu
achtereenvolgens uitgevoerd worden:
door verdraaiing van de gehele centreermagneet loodrecht op de lengterichting
van de buis;
door verdraaiing van het magneetje in de houder (vermijdt het optreden van
schaduwbanden ).

Controleer de instelling van de focusregelaar bij deze stand van de helderhelds-
regelaar en corrigeer tenslotte de juiste instelling van de ionenvalmagneet.

~nstelling van st<?_orb~~~.nzervoor ~et beeld!
De ins elling van de begrenzer heeft slechts be ekenis bij ontvangst van TV-
zenders met positieve beeldmodulatie, dus bij de standen B 625, B 819 en
F 819 van de systeemkiezer.
Draai de begrenzerknop zover naar rechts (wijzerrichting), dat de witte stoor-
signalen in he~ beeld juist niet meer waar te nemen zijn.
Wordt de ontvanger naderhand weer teruggeschakeld op ontvangst van TV-zenders
met negatieve beeldmodulatie (stand E625 systeemkiezer) dan dient de begren-
zerknop geheel naar links gedraaid te worden (anti-wiJzerrichting) ter voor-
koming van kwalitei sverlies van het beeld.
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AanwlJzlngen blJ reparaties.

Uitnemen van het chassls.
Het chassis kan met fron plaat in zljn geheel Ult de kast genomen worden.
Daartoe worden de bouten waarmee het chassis aan de bodem van de kast be-
vestlgd lS, losgeschroefd en de verbindlngen van het chassls naar de beeld-
bU1S, antennetransformator en de lUldsprekers losgemaaktn

Uitnemen van de beeldbuis (voorzlchtig lmplosiegevaar I).
VerwlJder eerst het chassis en plaats dan de kast met de voorzlJde op tafel
Ontlaad de hoogspanningsaanslultlng van de beeldbuis op het deflectiejuk.
VerwiJder de ionenvalmagneet en de centreermagneet.
Schroef nu de 4 vleugelmoeren zover los dat de trekstangen uit de haken aan
de blnnenkant van de kastwand genomen kunnen worden en SChUlf schotel met de-
flectiejuk en stangen tezamen van de beeldbuls af.
De beeldbulS kan nu rechtstandlg aan de hals worden ultgenomen (voorkom for-
ceren) en in dle stand op zacht materlaaI worden neergezet. Na vervanging van
de beeldbuls is het nodlg de onenvalmagneet en de centreermagneet opn~euw
in te stellen volgens gegeven aanwlJzlngeno

Relnlging van de beeldbuis en de gla~plaa n

Dit kan slechts geschleden door eers de beeldbuis te verwljderen VOlgens ge-
geven aanwiJzingen. Daarna kunnen het houten raam, het masker en de g~aspiaat
Ult de kast genomen worden.
Gebrulk als reiniglngsmlddel geen sporennalatende vloels~offen (alcohol 18 aan
te bevelen) en blJ voorkeur een niet pluizende doek.

Ultwisseling van de kanaalklezer.
Schuif het chassis Ult de kast en schroef de comblnatieknoppen op de fron -
plank los; verwiJder eveneens de drle kleine knOPJes door deze uit te trekken.
Maak de wijzer achter de kanalenlndicatleschaal vriJ van het snaartJe en maak
de elektrische aansluitlngen los.
VerwlJder de frontplank (moeren losdraalen).
Schroef de afstempoelie op de condensatoras los en schuif deze met het hol-
pijpje van de resp. assen (voorkom het aflopen van het snaartje).
Verwijder de beugel waarln de klezeras gelagerd is~ vervolgens het arreteer-
plaatje en de beugel aan de achterzlJde van de kiezer.
Maak de kanaalpoelle vrlJ van de as door de belde stelschroefJes los te
draaien.
Houd deze poelie met één hand vast en verwiJder de klezer met de andere ln
achterwaartse richtlng boven Ult he chaSS1S (voorkom het aflopen van het
snaartje) e

Plaats nu de nieuwe klezer' de as word daarblJ dlrect ln de kanaalpoelie
geschoven.
Breng op de nieuwe kiezer de rubbertule aan de achterzijde over en bevestlg
desbetreffende beugel.
Monteer arreteerplaatje in oorspronkellJke posltle (dlepste inkeping llnks)
en schakel de kiezer op kanaal 11 (rode punt op voorkant van de klezeras
boven)
Schuif kanaalpoelle tegen het arreteerplaatJe en draal deze poelle zover ln
wiJzerrichting. dat het daarop aangebrach e nokje ln de diepste lnkeplng
sl,uit.
Boor in deze stand van genoemde poelle putJes in de as voor het slipvriJ vast-
zetten van de stelschroefJes
Bevestig de beugel en SChUlf vervolgens de afstempoelle met het ho PlJpJe
op desbetreffende assen (poe Je vastzetten met daarvoor bestemd bUltJe).
Herstel de elektrische verblndlngen en bevestlg tenslotte de frontplank en
de knoppen.
Regel de beeld m,f transformator en de zUlgkrlng af op voorgeschreven fre-
quentle (zle elek rische afregellng).
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Wenken voor eerste hulp biJ storlngen.

Belangrijk:
Indien voor het verrich en van servicewerkzaamheden aan een ln werking z~nde
ontvanger, een plaatsing op een van de zijkanten van de kast noodzakeliJk
word geacht, verdient het aanbeveling dit te doen op de rechterziJde (ge-
zien van voren); plaa sing op de linkerziJde kan namelijk de lljnuitgangs-
transformator beschadigen door opstijgende warmte van de daarbiJ geplaa ste
buizen (weglopen van het compound).

De lijneindbuis PL 36 (B 403) loopt gevaar snel defect te geraken zodra de
sturing wegvalt (kersrood worden van de anode duidt hierop). Daarom wordt
aanbevolen, lndien 3 minuten na het inschakelen van de ontvanger geen lich
op het beeldscherm optreedt, de ontvanger Ult te schakelen.
Tijdens het onderzoek naar de oorzaak van het wegvallen der sturing is ge-
noemde buis te beveiligen door het schermrooster los te koppeleno

A. Gebreken in beeld- en--~~~~-~~----~~--~~-Geen geluld, geen licht
geluidsgedeelte.

Zekering(en) defect.
Gloeidraadcircuit onderbroken.
Netsnoer onderbroken.
Mogelijk defect van eén of beide
buizen van de kanaalklezer.

Geen geluid, geen beeld, wel
licht
Geen geluid, wel beeld

Ruis in geluid, zwak beeld
met veel ruis

Kraakstoringen in geluid,
normaal beeld
Vervormd geluid, normaal beeld

Wel geluld, geen of slecht
beeld
Wel geluid geen llcht

Geluid in beeld

Vertlcale golvingen ln beeld
bij sterke geluidspassages
Geen gelijkmatige helderheid
over het schermoppervlak
Wit doorslaan van beeld

Mogelijk defect van een der buizen
ln het geluidsgedeelte; luidspreker
nlet aangesloten op uitgangstransfor-
mator. Voor ontvangst TV-kanaal "Llile"
systeemschakelaar in stand F 819.

Antenne installatie defect.
Zendersignaal plaatselijk zeer zwak.
H.f. versterkerbuis van de kanaal-
kiezer slecht.
Geen Juiste afstemming van de ont-
vanger.
Geluidsversterkerbuls EBF 80 (B 304)
defect. Ontvanger slecht afgestemd.
Mogelljk defect van een der buizen in
het beeldgedeelte.
Mogelijk defect van de volgende bUlzen:
lijnosclllatorbuis (pentode B 402),
lijnelndbuls PL 36 (B 403), dempings-
dlode PY 81 (B 404), hoogspannlngs-
gelljkrlchter EY 87 (B 405).
Ionenval ontregeld.
Onjuiste afstemmlng van de ontvanger.
Microfonische buis in beeldgedeelte,
ldem in verticale afbulging (B 451).
LiJnoscillatorbuis B 402\p) mlcro-
fonlsch.
Ontregeling van de ionenvalmagneet
of centreermagneet.
Te sterk zendersignaal.
(instelllng van ACR potentiometer voor
de regelspanning van de kanaalklezer
R 269 wlj zigen) •



Geen contrastregeling
Felle lichtstip op het beeld-
scherm

Heldere horizontale licht-
streep op het beeldscherm

B. Gebreken in beeldlnstellingen.
Zie lnstellingsvoorschrift.

C. Gebreken in de synchronisatie.
Beeld horizontaal en verticaal
niet te synchroniseren.
Horizontale synchronisatie
onstabiel bij normale instel-
ling
Horizontale synchronisatie
onstabiel bij gering contrast
Verticale synchronisatie on-
stabiel
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ACR buis B 205 defect.
Sluiting of onderbreking in het de-
flectlejuk.
(ontvanger onmiddellijk uitschakelen
ter voorkoming van inbranden van het
scherm).
Buis voor verticale afbuiging B 451
defect.
Sluiting of onderbreking in verticale
deflectiespoelen.

Mogelijk defect van synchronlsatie-
scheiderbuis B 210.
Mogelijk defect van de volgende buizen:
lijnoscillator B 402(p)
reactantie buis B 402(t)
Synchr. storingsbegrenzer B 206(c)
defect.
B 451 defect.
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Elektrische afregeling

Benodi de meeta uur:
Meetzender voor de afregeling van de middenfrequentles en controle van de
draaggolffrequenties.
BUlsvoltmeter.
Wobbelgenerator met oscillograaf voor de controle van de doorlaatcurven
van he geluids- en beeldgedeelte.
Beeldgenerator voor het instellen van de lijn- en rasterfrequentie.

Aan:!.iElngen:

Het gebruik van een scheidlngstransformator wordt aanbevolen, aangezlen
het chassls rechtstreeks met het net is verbonden.
Gebruik afgeschermde kabels met korte aansluitdraden van meetapparatuur
naar de meetpunten ln de ontvanger.
Voorkom oversturing door sterke meetslgnalen.

Belangrijk~_fre uenties:
Geluldsmlddenfrequentie: 17 MHz
Beeldmiddenfrequentie : 22,50 MHz
Afstemfrequenties der beeld transformatoren:
BMF 1: i7s50 MHz Koppelkri.ng r 11,35 MHz

in stand F 819 van systeemkiezer
BMF 2:
BMF 3:
BMF 4:
BMF 5:

22,00 MHz
î9,75 MHz
18,50 MHz
21 ,00 MHz

Zuigkring: 24,00 MHz
Zuigkring: 17,00 MHz
Zuigkring: 15,50 MHz
Zuigkring: 24,00 MHz

Afstemmlng van de hulposcillator EC(H)81/B 301: 28,35 MHz
Afstemming van de zuigkring ln het katodecircult van de beeldeindbuis
PL 83/B 207: 5,5 MHz.

;~fregelinf3'.......:::anhet geluidsgedeelte:

Opm.: Bij de afregeling van de GMF en BMF transformatoren neme men alleen
die afsteInlnlng,waarbij de kern zich zover mogelijk buiten de spoel
bevind. Draai daar oe de kern eerst halverwege uit het spoellichaam
en dan slechts zover in, totdat afstemming wordt verkregen.

Schakel de systeemschakelaar in stand E 625.
Voer het meetzendersignaal (frequentle 17 MHz, ongemoduleerd) toe aan het
stuurrooster g1 van E(C)H 81/B 301 en sluit de buisvoltmeter (meetbereik:
-3V) aan op de AVR lljn (meetpun 2).
Regel af op maximum aanwijzing van de buisvoltmeter de volgende kringen:
primair GMF 111 (kern boven), primair en secundair GMF 2 en idem GMF 1
(sterkte van het meetzendersignaal verminderen bij het vorderen van de
afregeling) .
Stel nu de uitgangsspanning van de meetzender zodanig in dat de AVR spanning
-4V bedraagt en moduleer in amplitude.
De buisvoltmeter en de oscillograaf aansluiten op de uitgang van de FM
detector (meetpunt 3) en stel de secundalre kring van GMF 111 ln op:
a. nul volt aan~ijzing van de buisvoltmeter met de kern onder in de spoel-

bus
b minimum modulatlespanning op de oscillograaf met de potentiometer boven

in de spoelbus (R 317).
Schakel de systeemschakelaar van de ontvanger in stand F 819 en voer het
meetzendersignaal (frequentie 11,35 MHz) toe aan het meetpunt 1 van de ka-
naalkiezer erwijl de buisvoltmeter op meetpunt 2 aangesloten wordt.
Stel de kern van de oscillatorspoel S 301 in op grootste uitslag van de
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bU1svoltme-er en vver deze spann1ng op to~ een maX1mum met de afstemming
van de koppelspoel n BMF (kern boven).

~fr~~~l}n~.van het bee~dgedeelte:
Schakel de systeemk~ezer 1n stand E 6~5 en SlUIT een constante negatIeve span-
ning van 3V aan op C 2'd (3 ~ ~F) erwu1 de verbIndIng van anode B 205 (ACR
buis) naar de lUnul gangs ransformator word~ onderbroken (C 420).

a Instelling van de zUIgkTJngen:
Voer he~ meeTzendersIgnaal (frequentJe 17 MHz) oe aan meetpun~ 1 op de
kanaalkIezer en SlUIt de bUIsvo~tme er mee bereIk~ -3V) aan op meetpunt 4.
Rege~ af op mlnlmum aanWJJzJng van de bU1svoltme~er:
de zUlgkrlng ln BMF 3 (kern boven):
de uch t.ramme r C 30'1 In he r-o ost.erca.rcua t van B 30 IECR 81 •
Regel op dezelfde wlJze ook de 3 over1ge zUlgkrlngen op de Juiste frequentIe
af (BMF 5 en 2. BMF 4. kernen boven).

b. Instellln van de beeld transformatoren:
Voer het meeTzendersIgnaal toe aan meetpunt 1 en SlU1t de bUlsvoltmeter
aan op meerpunt 4.
Regel de 5 ransforma oren af op de aangegeven frequentIes voor maxImale
uitslag van de bUJsvoltme er en voorkom oversturing meetbereik bUlsvolt-
meter -3V uitgangssIgnaal van de meeT zender vermlnderen naarmate de af-
regelIng vorderT. kernen beneden),

c. Ins elllng ~~n.de 5 5 MHz zUlgkr1ng:
Voer he mee~zenderslgnaa~ me frequentIe 5.5 MHz toe aan he~ stuurrooster
van B 206/p(c)F 80 en s uir de bU1svoltme~er aan op de anode van B 207/PL 83
(meetbereIk: 3V wjsSelspannlng).
Stel spoe S ~ 7 In op mIn1mum aanWIJZIng van de bUlsvoltmeter.

Con ro e van de m.f. door~aatcurven
N.B. STel de ultgangsspanning van de wobbelgenera~or alTijd zodanig In, dat

nog een gerlnge hoeveelheId ruis op de curve aanwezIg bliJft aangezien
een sterker slgnaal overs urIng van een of meer trappen kan veroorzaken.
HoudT ook her signaaJ van de markeergenerator zo laag mogel1Jk~ zodat
hOg JUIst de marker1ng te Zlen lS

a Ge uldsgedeel~e:
SChakel de ontvanger op kanaal 4 en de systeemschakelaar op E 6250
Voer het uItgangsslgnaa van de meeczender (frequent1e 67J75 MHz) toe aan
de Jngang van de kanaalk1ezer en stem af op maximum AVR spann1ng (met buis-
voltmeter op bereIk: -3V op mee/pun 2)
Voer nu Tegeluk he~ u1tgangss1gnaal van de wobbelgenera or toe aan de ingang
van de kanaalklezer terw1J~ de Osc11Lograaf op mee~punt 3 van de FM detector
wordT aangesl0 en. S em de wobbelgenerator af 0 daT op de oscillograaf het
beeld versch1Jn overee~1oms 19 onderstaande fIguur.

67 60
./...

/\."b7')5
V

j.

i

I0:
I,
i

(geluldsdraaggo~f)
freq.

,
!
I

-I
\67 90

FoM. detector curve -

He mee zendersIgnaal met frequen~le 67.75 1ffizmoet In het mldden van de
curve zlchtbaar woraan.



- 12 -
b. Beeldgedeelte:

Sluit de oscillograaf met rUlsfilter aan op meetpunt 4 en verstem de wobbel-
generator le s totdat de beeldcurve op de oscillograaf zichtbaar word .
De vorm van de curve moet overeenstemmen met onders aande figuur.

R

69.25 67,75

62,25
(beelddraaggolf)

ZUlgkring....-.....
60,75

~ 47K ~i~':
neetpunt ...J.... C oscillograaf

4 T1n
~ ~,..,

Beeldcurve Ruisfil ter

Indien deze vorm nie is bereikt, dan corrigere men voorzichtlg me de kernen
van de daarvoor ln aanmerklng komende beeld transformatoren; controleer de aan-
gegeven frequenties met de markeer meetzender.

Instel.l~n~ van de horizontale eynchr-onasatáe,
Schakel van de ontvanger de systeemklezer ln stand B 819 en de kanaalkiezer
ln stand 4.
Voer een es signaal ui de beeldgenera or toe aan de antenne-lngang van de
ontvanger en stem daarop af. (de beeldgenerator instellen op kanaal 4. s and
819 beeldlijnen en posltlef beeld).
Zet de horizontale synchronlsatieregelaar op de voorzijde van de ontvanger
ongeveer in de middenstand en SlUl de bUlsvoltmeter aan tussen het stuur-
rooster en de katode van de reactantiebuis (triode PCF 80jE 402, voetaan-
sluitlng 9 en 8).
Stel de kern van de 819 spoel (S 402) zodanlg in, dat de spanning op genoemd
rooster -1,8 vo t bedraagt en het beeld horizontaal gesynchroniseerd is
(even ueel de instelling van de hor.sync.regelaar corrigeren).
Schake nu de systeemkiezer van de beeldgenerator ln stand 625 beeldllJnen
negatief beeld en die van de ontvanger op E 625.
Stel de kern van de 625 spoel (S 40') zodanig in, dat de buisvoltmeter -1 ,8
volt aanwijs , waarbij het beeld weer horizontaal gesynchroniseerd moet z~n •

.0s.!~ll::~.__van~e verticale synchronisatie.
Schakel de ontvanger in op E 625 en kanaal 4 en stem af op het testsignaal
van de beeldgenerator.
Zet de verticale synchronisatieregelaar op de voorzijde in middenstand en
stel de bedradingspotentiometer R 457 zodanig in, dat het beeld vertlcaal
gesynchroniseerd wordt.

In~jel~ing~n.~e Ä~? (automatische contrast regeling).
Voer, na de ontvanger eerst afgestemd te hebben, een beelddraaggolfsignaal
toe van 500 ~V. Slui de bUlsvoltmeter aan op C 238 (47 nF).
Regel bedradingspotentiome er R 269 af op nul volt aanwijzing van de bU1S-
voltmeter.
Controleer of negatieve spannlng wordt ontwikkeld, wanneer he meetzender-
signaal wordt opgevoerd.

Kanaalklezer:
Na vervanglng van de kanaalkiezer dl enen de daarin aangebrachte beeldtrans-
forma or en de zUlgkring resp. op de frequenties 17,50 en 11,35 MHz te wor-
den afgestemd (zle verder afregelvoorschrift beeld m.f. transformatoren).
Herregeling of correcties aan de lnstelling van het h.f. bandfilter wordt
met nadruk ontraden indien geen gebruik gemaakt kan worden van daarvoor
geschlkt mee apparatuur.
Vervanglng der buizen zal in de regel de oorspronkelijk door de fabriek ge-
geven ins elllng van de klezer belnvloeden; eventuele vervanging is dan
slechts toeges aan indien de beeldkwall eit aan de hand van een goed test-
beeld wordt geobserveerd of de aldus ontstane ontregeling nog toelaatbaar is.



A
B
C
D
D1
D2
D3
D4
E
E1 t/m E4
F
F1 t/m F3
G
G1
G2
G3
G4
G5
G6
H
H1
H2
H3
H4
H5
K
K1
K2
K3
K4
L
11
12
13
14
M
M1
M2
M3
M4
M5
N
N1
o
P
R
S
TrI
Tr2
Tr3
Tr4
Tr5
Tr6
U
U1
U2
U3
Mtpt
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Verklaring van de letters in de figuren.

Antenne aanpassingstransformator
bUlzen
condensa"toren
kanaalkiezer
beeld m,f. trafo nr 1
biJsteltrimmer voor de oscillator
afstemming
klezerschakelaar
beeld m.f. versterker (B 201 t/m B 204)
bee d m.f" "trafo nr 2 t/m nr 5
gelulds m.f. versterker (B 301 t/m B 303)
geluids m.f. trafo nr 1 t/m nr 3
beeldversterker (B 206, B 207)
A.C.R, bUlS (B 205)
synchronisatie storingsonderdrukker (B 208)
synchronisatiescheider (B 210)
contrastregelaar
lns elllng voor beeldstorlngsonderdrukker
druktoetsen: Film - Studio
geluldsversterker (B 304, B 305)
aansluitlng voor kastluidspreker
aansluitlng voor extra luidspreker
ne"tschakelaar, volumeregelaar, muziek/spraak
timbre regelaar
druktoetsen: Toneel - Orkest
verticale zaagtand generator en eindbuis
vert. sync. fijnregelaar
vert. sync. grofregelaar
beeldhoogteregelaar
vert. llneariteitsregelaar
horlzontale afbuiging
lnstelllng van de lijnfrequentie (819, 625)
hor. sync. regelaar
beeldbreedteregelaar
hor. linearlteit
deflectiejuk
lonenvalmagneet
centreermagneet
plug van deflectiejuk
focusregelaar
helderheidsregelaar
z eke r angen
netspanningscarrousel
netgeliJkrichter
systeemschakelaar
weerstanden
spoelen
gloeis"troomtrafo voor kanaalklezer
smoorspoel
gelulduitgangstrafo
ver. ultgangstrafo
vert. blokkeertrafo
lijnuitgangstrafo
afstandbedienlng
chassisbouten
schotel
trekstangen
meetpun
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