


DROGI PRZYJACIELU TELEWIZJI! 

Zyczymy Tobie szczerze wiele chwil zadowolenia z nowego telewizora 

marki "ORION'-typ. 53-T-816. Jestesmy przeswiadczeni, ie zrobifes 

trafny wybór nabywajqc ten wfasnie telewizor. 

Rozwój techniczny odbiorników telewizyjnych zrobit w ostatnich latach 

duiy post~p. Nowo opracowane odbiorniki marki •ORION' wyróiniajq 

si~ pi~knq i estetycznq obudowq, jak równiei nowoczesnq konstrukcjq 

stawiajqc je tym samym w czotówce najlepszych telewizorów. 

Konstrukcja lych odbiornikow telewizyjnych nawet w niesprzyjajqcych 

warunkach zapliwnia nienagannq ich prac~. 

Dobrq jakosé diwi~ku odbiornika • ORION • -53-T-816, gwarantujq dwa 

koncenlryczne owalne gfosniki. lch rozmieszczenie w skrzynce daje wra

ienie odbioru przestrzennego. 

Dalszq zaletq tego odbiornika jest to, ie jest on przystosowany do odbioru 

stacji pracujqcych zarówno wedfug normy OIR (wschodnio-europejskiej) 

jak i CCIR (zachodnio-europejskiej). 

Gustownie wykonana obudowa odbiornika napewno harmonizowaé 

b~dzie z Waszymi meblami i przedstawiaé b~dzie prawdziwq ozdobQ 

pokoju. 

Jestesmy przekonani, ie b~dziecie bardzo zadowoleni zarówno z odbioru 

jak i pi~knego wyglqdu tego wartosciowego aparatu marki •ORION" 

typ. 53-T-816. 



OSWIETLENIE POMIESZCZEHIA. 

Odbiornika telewizyjnego nie naleiy usta 

wiaé bezposrednio przy oknie. Swiatto 

dzienne, padojqc na ekran, ogranicza w 

znacznym stopniu ostrosé obrazu, a ciemne 

miejsca na ekranie robiq wra:i:enie szarych. 

W zwiqzku z tym obraz staje si~ m~tny. 

Naleiy jednak unikaé oglqdanio programu 

w zupetnie ciemnym pomieszczeniu. Mata 

'ampka stofowa o przyttumionym blasku lub 

kinkiet scienny, mogq byé wtqczone, Chroni 

to Wasze oczy i nie m~czy ich. Naturalnie 

swiatfo lampki nie moie padaé bezposrednio 

na ekran lampy obrazowej, gdyi spowodo

watoby to adbicia luztrzane na obrazie. 

Dyskretne swiotto stwarza odpowiedni nast

rój przy oglqdaniu programu. 

ODLEGLOSé WIDZA OD EKRANU 

Jak w kinie tak tei i w teeilzji, wainq rzeczq 

jest wybór najodpowiedniejszej odlegfoséi 

widza od ekranu. Przy telewizorze o lampie 

obrazowej (kineskopie) 53 cm, najkorzystni

ejsza odlegtosé wynosi 3-4 mètrów. Natu

ralnie naleiy odbiornik tak ustawié, aieby 

srodek ekram1 znajdowat si~ moiliwie na 

wysokosci oczu oglqdajqcega obraz. Tele

wizor winien staç w takim miejscu, aieby 

ekran lampy obrozowej stat w cieniu (nie 

byt skierowany bezposrednio w stron~ okna.) 

W tym bowiem przypadku nie uzyska si~ 

odpowiedniej czerni obrazu i ciemne miejsca 

na ekranie b~dq szare a jakosé obrazu 

b~dzie znacznie gorsza. Przestrzegajqc niniej

szych zalecen, b~dziecie mogli z prawdziwq 

przyjemnosciq oglqdcé program telewizyjny 

na niezawodnym odbiorniku •ORION'. 
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W P0DtACZONYM DO GO ODBIORNIKU 

TELEWIZYJNYM, W WEWN/\ TRZ ODBI-

ORNIKA) ZNAJDUJ 220 V, A POSZCZE-

GÓLNE PODZESPOtY NAWET P NAPlçCIEM DOCHOD-

Z,\CYM DO 17.000 WOLT. Z TE OWODU PRZED ZDJçCIEM 

TYLNEJ POKRYWY APA ALElY BEZWZGLçDNIE TELEWIZOR 

ODtACZYé OD SIE CZNEJ. DOTKNlçCIE CZ~SCI META-

LOWYCH WEWNAT IKA GROZI SMIERCI/\. 

ANTEN'A 

Wybór odpowiedniej anteny jest rzeczq niez

miernie wainq. T elewizyjne fale nosne, sq 

falami ultrakrótkimi. lch rozprzstrzenianie 

jest prostolinijne (jak fal swietlnych). Wysokie 

budowle, góry itp, stanowiq przeszkody 

dia tych fal i powodujq fch odbicia. W 

zwiqzku z tym wyniknqé mogq róine nies

podzianki w miejscu zainstalowania telewi

zora, zwfoszcza gdy urzqdzenie antenowe 

wykonane zostafo nieodpowiednio. Kons

truktorzy telewizora •ORION• -53-T-816 

wyposaiyli go w dwa wejscia antenowe. 

Jedno dia odbioru dalekiego [wejscie czulsze] 

i jedno dia odbioru bliskiego (wejscie mniej 

czute) gdy odbiornik zainstalowany jest w 

pobliiu nadajnika telewizyjnego. Celem 

uzyskania dobrego odbioru, naleiy zastoso

waé anten~ dachowqdopasowanq do,pracy 

w danym kanale. W pobliiu stacji nadawczej 

cz~sto zadawalajqce wyniki daje anlena zas

t~pcza (pokojowa odpowiednio ustawiona). 



URUCHAMIAHIE TELEWIZORA 

Wasz odbiornik jest przystosowany do pracy przy napi~ciu sieci energe

tycznej 220 V. Jezeli w sieci energetyeznej, gdzie ma byé zainstalowony 

odbiornik, na • • • i jest wyzsze wzgl~dnie niz!ze od 220 V, nalezy 

mi~dzy odbior etyczne wtqczyé transformator obni-

zajqcy wzgl~ 20 v'. 
Od • miennym 50Hz, jok i 

pr zapoznaé si11 z 

neJ tacji i 

obrazu i diwi~ku. 
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Jezeli na ekranie ukazq si~ poziome smugi (zamiast obrazu), jest to 

oznaka, ze synchronizacja P-OZioma jest zl'a. O1:lraz mozna ustawié przez 

odpowiednie pokr~cenie regulatora (2). Jezeli obraz przesuwa si~ stele 
w pionie z góry do dotu lub odwrotnie, mozna obraz zatrzymaé regu

latorem (3). 

Odpowiedni kontrast (czerri) ustawia si~ regulatorem kontrastu (4). Regu

latorem (6) dobieramy najodpowiedniejszq jasnosé obrazu. (ustawienie 

dobrej jasnoséi obrazu jest uzaleznione od oswietlenia otoczenia w 
którym zainstalowano telewizor). 

Regulatorami (1) i (5) ustawiamy odpowiedniq sit~ diwi~ku oraz jego 

barw~. 

J 
J 
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REGULATORJASNOSCI 

Regulatorem (6) ustawia si~ odpowiedniq 

jasnosé obrozu. Kr~cqc ragulatorem jasnosci 
w prawo rozjasniamy obraz. Kr~cqc nato

miast w lewo przyciemniamy ç;o. Zwr'.lcamy 

uwag~, ze przy ustawieniu zbyt duzej jas

nosci obraz zcczyna migaé. Nalezy zatym 

odpowiednio dobraé stosunek jasnosci (6) 
do kontrastu (4.) 

REGULATOR KONTRASTU 
(CZERNI) 

Prawidfowy kontrast ustawia si~ regulato

rem (4). W zasodzie kontrast ustawia si~ 

wspólnie z regulatorem jasnosci (6) i dobieora 

najwl'asciwszy stosunek czerni do bieli, tak 

oby na obrazie widoczne byty wszystkie 

szczegóty. Dobre ustawienie kontrastu utat

wia obraz •testowy' (kontrolny) nadawany 

kazdorazowo przez stacj~ telewizyjna przed 

rozpocz~ciem programu. Nalezy tak ustawié 

kontrcst (4) i jasnosé (6), azeby stopniowa

nie odcieni byte wyra:i:ne od czerni ai do 

bieli. 

DOSTROJENIE ODBIORNIKJli 
DO STAC 

Regulatorem (8) ustawia si~ najlepszq ja

kosé i ostrosé odbieranego obrazu. Zie 

dostrojenie doje obraz zamazany (mglisty 

i nie ostry, a cz~sto powoduje ukazywanie 

si~ poprzecznych ciemnych pasów na ekranie. 



REGULATOR 
SYNCHRONIZACJI P02IOMEJ 

Jezeli na ekranie ukaiq siQ skosne smugi, 

est to oznaka, ie synchronizacjo pozioma 

jest zfa. Obraz moina ustal:.ilizowaé zo 

pomoéq regulatora (2). 

REGULATOR SYNCHRO· 
NIZAC I PIONOWEJ 

Jezeli na ekranie obraz przesuwa siQ w 

pionie z dofu do góry lub odwrotnie, to 

moina go zatrzymaé regulatorem (3). 

ODBICIA-(WIELOKROTNE 
KONTURY NA EKRANIE) 

Na ekranie widaé obraz o podwójnych lub 

potrójnych konturach. Powód : - Antena 

odbiorcza odbiera poza bezposrednim syg

·nafem ze stacji nadawczej, równiei sygnafy 

z odbicia (np. od gór, wysokich budynków, 

wiei koscielnych itp). W tych przypadkach 

nale:ty zastosowaé anten~ o zwiQkszonej 

kierunkowosci. W sprawie ustawienie takiej 

anteny naleiy zwrócié si~ do fachowca. 

Stosujqc antenQ zas!Qpczq (pokojowq) w 

pewnym stopniu moina wyeliminowaé 

powstawanie odbié przez dobraAie najodpa

wiedniejszego kierunku ustawienia anteny 

URZADZENIE DO ZDALNEGO 
C 

STEROWANIA 
Celem utatwienia obstugi telewizora, skonstrua

wano urzqdzenie do zdalnega sterawania, zo 

pomocq k 6rego mozna regulowaé sifQ diwiQku, 

kontrast i jasnasé obrazu znajdujqc siQ w pewnej 

odlegtoki (4-S metrów) od telewizora. 

Jasnosé 

Sita 

Kontrast J 
diwlk<,~-S. 

Wtqczajqc do telewizora urzqdzenie zdalnego 

sterowania nalezy ustawié regulatory (1). (4) i (6) 

w prawe skrajne potozenie. 



DANE TECHNICZNE 
llosé kanatow: 

System odbioru: 
Rozmia r obrazu: 
Czutosé: 
Wejscie antenowe: 
Moe wyjsciowa diwi~ku: 
llosé gtosników: 
Napi~cie sieci energetycznej: 
Pobór mocy: 
Bezpieczniki: 

12 z czego 10 dia Normy-OIR-oraz 
2 dia Normy - CCIR -
Superheterodyne, intercarrier 
490x380 mm 
150 ~lV 
symetryczne 240 Omów 
2 Waty 
2 szt. 
220 Wolt prqd stoty lub zmienny 50 Hz 
okoto 160 Watów 
1 szt. 0,17 Amp. oroz 2 szt. 1,3 Amp. 

REGULATORY: 
ROZMIESZCZONE NA PtYCIE CZOtOWEJ (FRONTOWEJ) 

Regulator sity diwi~ku oraz wytqcznik 
sieciowy 
Regulator cz~stotliwosci poziomej (linii) 
Regulator cz~stotliwosci pionowej (ramki) 
Regulator kontrastu 
Regulator barwy diwi~ku 
Regulator jasnosci 

ROZtv1IESZCZONE NA SCIANCE BOCZNEJ 
Przetqcznik kanatów z regulatorem dos
trojenia 

ROZMIESZCZONE NA POKRYWIE TYLNEJ: 
Regulator ostrosci obrazu 
Regulator wysokosci obrazu (rozmiaru) 
Regulator liniowosci w górnej cz~sci 
obrazu 

Calem prawidfowego ustawienia liniowosci w dolnej cz~sci obrazu na
leiy uprzednio zdjqé tylnq sctank~ aparatu. 

WYPOSAZENIE W LAMPY: 

Wymiary zewn~trzne: 
Wcga: 

PCC-88, PCF-82, 4 x EF-80, 2 x PCL-82 
3 x ECH81, PABC-80 PL-82, PL-36, 
2 x PY-82, PY-83, EY-86, AW-53-80, 
2 x GD-SA, GD-10A 
600 X 470 X 580 mm 
35.- kg 



PRZEZNACZENIE REGULATORÓW: 

1. Wyfacznik sieciowy i regulator'sify dzwi~ku 

2. Regulator cz~stotliwosci poziomej (linii) 

3. Regulator cz~stotliwosci pionowej (ramki) 

4. Regulator jasnosci 

S. Regulator barwy dzwi~ku 

6. Regulator kontrastu (czerni) 

7. Przefqcznik kanafów 

8. Regulator dostrojenia 
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Pozycja 

1 

cz~stotliwosé 

1 

cz~stotliwosé 

1 

Nazwa stacji 
kanafu Obrazu w MHz diwi~ku w MHz nadawczej 

1. 49,75 56,25 M. Ostrava 

2. 59;25 65,75 Warszaw 1. 

3. 77,25 83,75 Gdansk 

4. 55,25 60,75 CCIR. J 

\, 

5. 175,25 180,75 CCIR. 

6. 175,25 181,75 tódi 

7. 183,25 189,75 Poznan 

8. 191,25 197,75 Katowice 
---

9. 199,25 205,75 Szczecin 

10. 207,25 213,75 
---

11. • 215,25 221,75 Warszawa ll. 

12. 223,25 229,75 Wrodaw 

·/ 


