BETJENING

Betjeningen af d ELTRA faruefjernsArL et'tige
sd, let son1, betjeningen af et sort-haidt ELTRA
fjernsyrl. Der er kurt to ekstra bet'jeninget', Fu?'Ltetone og Faruematning. Betjeningerne bestitt' af
to uandrette skydepotentiometre, der e?' unbrugt
lige oaer hojttalergitteret. Ouerst Fat't,etone og
nederst Faraematning.

Farvetone
Farvetonekontrol el for farvegengivelse, hvacl aI-

mindelige tonekontroller er for 11-dgengivelsen. I
denne modtager virker f arvetouekoutrollen efter
ELTRA's nyudviklede faseclrej es1-steur, cler reuclrer
alle farvenuancer nojagtig lige tleget.
Skydepotentiometeret for Farvetone, der er allbragt lige-cver Far',:ernmtningen, har en kliknrarkeret midterstilling. I denne stilling gengiver modtageren farverne noj agtig som de modtages fra
stationen. Skubbes knappen fra midterstillingen
mod hajre, forskydes aIIe blandingsfarverne. Ansigtsfarver bliver f. eks. varmere, og blflrgronne
farver f&r en nrere gronlig tone. Skubbes der mod
venstre, fh,s den modsatte virkning. Ansigtsfarver.
bliver koldere, og blflgronne farver toner over mod
btat. Variationeme er vist med farver lige over
reguleringen.

Ved perfekte udsenclelser bsr Farvetone-knappen
stfl i klik. I andre tilfeelde kan man med farvetoneknappen let vrelge netop den farvegengivelse man
snsker, da balancen mellem de forskellige farvenuancer ikke forskl'cle-s.

Farvemretning
Nir modtageren er indstillet til korrekt sort-hvidt
billede i overensstemmelse med de folgende anvisninger, mh man ved farvemodtagning blot skubbe
knappen for Farvemretning mod hojre, indtil farven nflr den rette styrke. I begyndelsen vil man
vrere tilbojelig til at regulere farven for hsjt op.
Det mil frarides, da overdreven farvemretning giver unaturlige billeder.

ver man normalt ikke at efteruegulere senere.
Modtagerens automatik sorger for at holde den
6n gang indstillede farvemretning og at koble farven fra under almindelige sort-hvide udsendelser.
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KanaIvreIgeren
Med kanalvrelgeren indstilles pi den snskede station. Kanalvrelgeren omfatter alle europreiske TV
kanaler bflde VHF og UHF. Kanalvrelgeren er
elektronisk afstemt ved hjrelp af et trykknapsystem med 7 trykknapper. Hver trykknap kan
forindstilles til en hvilken som helst station.
Udfor hver trykknap findes en skala med kanalnumre. Trrekker man ud i trykknappen og drejer, ft,-r man 3 forskellige- skalaer frem. Drejer
man fva venstre mod haire, fhr man farst UHF
kanalerne 2l-60, derefter VHF kanalerne 2-4 og
lrengst mod hajre VHF kanalerne 5-t2. Ved indstilling vrelger man fsvst den skala, der har det
kanalnummer, man snsker at modtage; derefter
tr1-kker rnan knappen ind og drej er viseren hen
._pa clen snskede kanal. Denne indstilling er lettest
at foretage, nilr man drej er ind pi kanalen fra
lrojre. Lige fw man nflr kanalen, bliver billedskrermen mark. Drejer man videre, kommer billedet
pfl, skrermen, til at begynde med et generende
monster, der skyldes lyden, og lidt lrengere fremffie, hvor monsteret er forsvundet, at indstillingen
koruekt. Drejer rnan for langt mod venstre, bliver
billedet uskarpt, og man mfl da drei e lidt tilbage.
Den skarpeste indstilling er den, hvor der netop
ikke er lyd i billedet.
NIed modtageren falger I plasticruder, der er pitrykt navnene pi de . TV programmer, der kan
modtages i Danmark.
Plasticruclerne kan indtrykkes over cle smi skalaer
og 7 er allerede isat fra fabriken. De resterende to
medfslger i en plasticpose. Nir trykknapperne er
inclstillet isrettes plasticruderne med de rigtige
Ilrogramnavne. Man vrelger nu let det program
r1rar1 snsker og beha\rer ikke at huske kanalnumre.

Kontrast og Lys
Knappen Kontrast bestemme{ billedets

sprend-

vidde mellem hvidt og srt, medens knappen Lys
bestemmer, hvor sort det sorte i billedet skal vrere.
Indstillingen er let at foretage. Fsrst indstilles en
passende kontrast, derefter stilles lyset, s& sorte
partier i billedet netop er sorte. Synes billedet nu
for markt, drejes der mere op for Kontrasten, og
lyset efterindstilles eventuelt en smu1e, sfl sorte
partier atter netop er sorte. Modtageren vil nu
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auomatisk fortsat gengive sort korrekt helt uafhrengigt af billedernes skiftende indhold af lys.
Det er en stor fordel isrer ved filmudsendelser'
Mocltageren kan yde en forbloffende stor kontrast
og et meget stukt lys. Ved normal modtagning
bsr rnan ikke udnytte disse muligheder fuldtud, da
det vil virke trrettende Pi ojnene.
Billederne ses bedst, nflr der ikke er for rnsrkt i
stuen. Man mfl dog undg& lamper foran apparatet,

derst lodret hold. Knapperne har en lille hvid prik,
der normalt skal stfl opad. Justering kan undtagelsesvis blive nodvendig.

da de kan give en vis refleks.

apparatet, vil der fta det sieblik, der viser sig billeder pi skrermen, gtL 3-4
minutter, for lysstyrken er oppe pfi, sin fulde vrerdi. Efterindstil derfor ikke lyset umiddelbart efter, at De har trendt apparatet. Det vil spare Dem

Nir man trender

Lsber billedet op eller ned, drejes lodret hold, ind-

til bitledet st&r stilIe. Den bedste indstilling er

ulejlighed.

miclt imellem stillingerne, hvor billedet lsber
eller ned.

op

Billedretouche
En omhyggelig undersogelse af TV-mocltageforholdene landet over har vist, at den bedste bilIeclkvalitet ikke kan opnirs med samme modtagel'egen-

skaber over hele lanclet. Undersogelsen har tilIige vist, hvilke forskelligheder der forekommel"
Pfl baggrund af unclersogelsel'ne er Eltra T\- mocl-

tagerne udstyret med ell srerlig knap for Billeclretouche. Vecl justering urecl deune knap. der virker kontinuert, kau modtagel'ells srerdeles fine bil-

ledkvalitet opnis overalt. I

f

arvemodtageren

er.

knappen clobbeltvirkende. Drej es den fra miclterstiltingen mod haire bliver slsrede oYel'gange klare
og aIIe finere detalj er fremhreves, ogsEr de fine
prikker, der folger med en farveudsendelse.
Drej er man fra--midterstillingen mod venstre, firs
nresten samme virkning som fat, men her er de

Vreiter billedet, drejes vandret hold, indtil billedet
rej ser sig. Den bedste indstilling er her lidt vanskeligere at finde, fordi modtagerens svinghjulskredslsb holder billedet fast langt ud over det omrErde, hvor det normalt skulle vreIte.

fine prikker der fslger en farveudsendelse drempet.
Man mfl clog huske Pi, at perfekt billedkvalitet
kun kan ffls med en god antenne, som omtalt i afsnittet TV-antenne.
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Hold-omrAde

Nir

billedet er indstiliet, er lydindstillingen automatisk i orclen. llan behsver blot at indstille lydstyrke, bas og diskant.
Lydstyrkereguleringen virker fysiologisk, sfi, srets
fejlhoring vecl miudre 11-c1st1-rker automatisk kompenseres.

Der er uafhrengige bas- og diskantkontroller, som
begge er trinlsse. For itoj e tollel' e1" reguleringsomrFr.clet fra + 10 ti1 -' 16 dB og for d1-be toner
fra + 10 til . L4 dB, hvortil kommer den f5siologiske udligning pA 1-cierligere 72 dB.

JUSTERING
JusteringsknapPer
Udover de allerede omtalte beti eningsknapper,
findes der nogle justeringsknaPPer, der kun undtagelsesvis skal indstilles. Som vist pfl tegningen
Betjeningsknapper, findes der til hoire pfl bagklredningen to smFr knapper, sYerst vandret og ne-

Tegningen viser, hvorledes knappen hat et HoIdomrirde og et mindre Fang-omride.
Stflr clen i Fang-omridet, vil billedet automatisk
rejse sig, selv om clet bliver >>slflet ud<< et sieblik

af stoj.

StAr clen i Hold-omrfldet uden for F ang-omrirdet,
viI billedet ikke rejse sig, hvis det bliver >slflet ud<<.
]Ian kan let finde F ang-omrfldet ved at prave, om
billeclet rej ser sig automatisk, efter at man selv
har s1flet det ud. Man kan sli det ud ved med trykknapkanalvrelgeren at gil over i en anclen kanal og
clerefter tilbage igen. Den bedste indstilling er midt
i Fang-omr6rdet.
Apparatets synkroniseringskredslsb er sfl effektive, at de to holdkontroller kunne vrere fast indstillede. Nflr de altigevel et fstt ud, skyldes det, at
man ved modtagning af fj erne stationer lettest
holder billedet fast, nir holdkontrollerne justeres
til optimum, og endvidere at man let selv bliver i
stand til at korrigere for de smflrendringer, der
uundgfleligt optrreder med tiden.

Hojde og Linearitet

TV-Antenne

Hajden efterjusteres, dersom provebillede'ts cirkel
er blevet oval.
Kan hsjdejusteringen ikke klare problemet, m&
man ogs& efterjustere Lineariteten. Disse justeringer har en vis indvirkning pfl hinanden.

Antennen er uhyre vigtig for god modtagning.
Den har ikke alene betydning for undertrykkelse
af stoj som ved almindelig radiomodtagning, men
er ogs6r, afgarende for den opnielige billedkvalitet.
SeIv om apparatet er opstillet i sfl, kort afstand
fra en fjernsynsstation, at en stueantenne giver

Bredde
Er

billedbredden blevet forkert, hvilket yderst
sjreldent forekommer, kan den efterjusteres med
knappen Bredde.

SignaltilpasninB
Ved modtagning af meget svage signaler kommer
der >>snevejr<< pe billederne, og ved modtagning af
meget kraftige signaler er der mulighed for overstyring af modtageren, hvilket kan resultere i
dflrlig billed- og lydkvalitet. Modtageren er udstyret med en meget kraftigt virkende, automatisk

styrkekontrol, der soger at holde >>snevejr< og
overstyring p6l minimum.
Uanset hvor fint den automatiske styrkekontrol
er konstrueret og indstillet fra fabrikken, viser
praksis imidlertid, at et endnu bedre resultat kan
opnfls ved en sidste finindstilling, nflr modtagere,rr
er opstillet og tilsluttet den antenne, den skal ar-

fuldt tilstrrekkelig styrke og stojfrihed, kan det
anbefales at anvende en udendors- eller en loftTV-antenne af hensyn til billedkvaliteten.
Der findes mange forskellige antennetyper for
fjernsyn. Hvilken type, der er bedst egnet, afhrenger af de lokale forhold. Deres radiofaghandler vil ud fra sine erfaringer kunne ride Dem.
Modtageren htar 75 Ohm coax antennebssning€r,
rad for VHF og grsn for UHF. Denne fremragende internationale tilslutningsform er endnu ny
i Danm ark, derfor medfslger de tilsvarende btikpropper, som absolut bsr monteres pi antenneledningerne, da de under alle forhold giver de bedste
og mest stoj frie billeder.

Ekstra hojttaler
Apparatet har DIN tilslutning
taler. Impedansen er 3-5 Ohm.

for ekstra hait-

Bflndoptager

bejde med.

Drejer man signaltilpasningen mod hoire, formindskes >>snevejret<<, oS drejer rnan den mod venstre, formindskes forvrrengningen. Billedet er

bedst, n6r signaltilpasningen netop er drejet

af

>>snevejr<<.

Med denne

lille ekstra

fri

gode optagelser.

uleilighed

sikrer man si$, at modtageren yder sit allerbedste.
Disse 5 justeringsknapper sidder pfl apparatets
bagside. Signaltilpasningen yderst til venstre set
fovfra.

TILSLUTNTING
Lysnet
Lysnettilslutningen er beregnet for 220 Volt vekselstrorn, der findes overalt i Danmark. Apparaterne virker uafhrengigt af, hvorledes stikproppen

i

stikkontakten. Gode apparater arbejder
imidlertid en smule mere stsifrit, n6rr stikproppen
vender pfl en bestemt m5de. Derfor har appara>>vendes<<

Signal til bindoptager tages fra ekstrah ajttalettilsiutningen. Den fine forstrerket' tiliatier virkelig

terne tofarvet stikprop, der gsr det let at opnfl,
bedst tilslutning. I vandret stikkontakt vendes
stikproppens lyse side opad (hvid mod himlen) i
lodret mod hajre (hvid mod hsirc). Det lille taffinement er isrer beregnet for Feinschmeckere.

Garantibestemmelser for TV
A/S trltra giver

gennem sine autoriserede forlrandlere 1.2 m5neders g:aranti fra kabsdato pfl alle
fj ernsynsapparater.
Garantien omfatter alle fabrikations- og materialefejl, merl clerimod ikke fejl, der er opstflet ved slitage eller sksdeslss behandling. Garantien omfatter ikke feji, som skyldes lokale forhold, f. eks.

antennefejl, Iynnedslag m. m. Garantien drekker
ikke tab eller skader, som feil ved materiellet
mitte vrere flrsag til.
Henvendelse om garantisporgsmil mi altid ske til
den forhandler, hvor apparatet er kabt.
Forsendelsesomkostninger ved garantireparationer
betales af kaberen, og forsendelsen sker for ksberens risiko. Der m& anvendes forsvarlig emballage,

og der mil medsendes udforlige oplysninger

om

fejlens art.
Garantien bortfalder, hvis
1. I)er er foretaget indgreb i apparatet .
2. Fabrikationsnummeret er fjernet.
3. Apparatet har vret'et tilsluttet forkert netsprending eller strsmart.

Betaling

for eftersyn og reparation er altid kon-

tant.
Ret til, endringer i konstruktion f orbeholdes.

Rogtryh: Anton M. Jensen

