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MANUAL DE UTILIZARE 
 

MODUL UNIVERSAL REGLARE TENSIUNE TO 220 
Cod produs: 115576 

 
 
Important! Citiți neapărat! 
Citiți cu atenție și în întregime acest manual de utilizare. În cazul defecțiunilor produse ca urmare a nerespectării 
instrucțiunilor prezentate în acest manual de utilizare se pierde dreptul la garanție. Nu ne asumăm responsabilitatea pentru 
daunele ce pot rezulta în aceste situații! 
 

Notă 
Cel care realizează un kit sau un grup funcțional, de exemplu prin extindere sau instalarea într-o carcasă, este conform DIN VDE 
0869 producător, fiind astfel obligat să transfere echipamentul ce urmează să fie folosit împreună cu toate documentele 
relevante, inclusiv numele și adresa. Dispozitivele asamblate individual din kituri reprezintă din punct de vedere tehnic un 
produs industrial.  

 Funcționarea poate avea loc numai la tensiunea nominală prescrisă. 

 Pentru consumatorii conectați la modul nu este permis un consum de curent mai mare de 1 Amper. 

 Dacă consumul de curent pentru o perioadă mai lungă de timp de funcționare depășește această valoare atunci la IC 1 
trebuie montat un radiator! 

 La instalarea modulului verificați dacă secțiunea cablului de conexiune este adecvată.  

 În cablurile de conexiune ale aparatului trebuie montate siguranțe corespunzătoare.  

 Pentru schimbarea siguranței deconectați complet aparatul de la tensiunea de funcționare.  

 Poziția de funcționare a dispozitivul este arbitrară. 

 Temperatura admisă pentru mediul ambiental (temperatura camerei) în timpul funcționării trebuie să fie cuprinsă în 
intervalul 0 °C și 40 °C. 

 Aparatul este destinat utilizării în încăperi uscate și curate. 

 În caz de condens trebuie să existe o perioadă de adaptare, așteptați până la 2 ore. 

 Protejați acest dispozitiv de umiditate, apă stropită și căldură! 

 Feriți dispozitivul de contactul cu lichide ușor inflamabile.  

 Kiturile și modulele nu au ce căuta în mâinile copiilor! 

 Punerea în funcțiune a modulelor poate fi realizată numai sub supravegherea unui adult competent sau a unui 
profesionist! 

 Dacă produsul este folosit în medii profesionale trebuie respectate normele legale privind protecția la locul de muncă în 
cazul folosirii aparatelor electrice.  

 În școli, centre de formare, hobby și ateliere de auto-instruire, operarea componentelor trebuie să fie supravegheată de 
către personal instruit. 

 Nu folosiți niciodată modulul în medii unde există sau ar putea apărea gaze, vapori sau pulbere inflamabilă. 

 În cazul în care dispozitivul trebuie să fie reparat piesele de schimb folosite trebuie să fie originale! Utilizarea altor piese 
de schimb poate provoca pagube materiale și vătămări corporale grave! 

 Repararea dispozitivului trebuie să fie efectuată numai de către un expert! 
 

Domenii de utilizare 
Modulul universal reglare tensiune este conceput pentru redresarea și stabilizarea tensiunii alternative. Nu este permis niciun 
alt domeniu de utilizare.  
 

Instrucțiuni de siguranță 
În cazul manipulării aparatelor ce intră în contact cu tensiune electrică trebuie respectate normele VDE, în special VDE 0100, VDE 
0550/0551, VDE 0700, VDE 0711 și VDE 0860. 
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 Înainte de a deschide carcasa unui aparat scoateți ștecherul din priză sau asigurați-vă că aparatul nu se află sub 
tensiune. 

 Aparatul nu poate fi utilizat numai dacă părțile sale componente sunt integrate într-o carcasă. În timpul asamblării 
aparatul nu are voie să se afle sub tensiune. 

 Nu folosiți unelte cu acest aparat numai dacă produsul este separat de la alimentare, iar părțile sale componente au 
fost descărcate de sarcinile electrice. 

 Cablurile conducătoare de curent trebuie verificate permanent pentru a descoperi eventualele probleme cu izolarea 
acestora. Dacă observați vreo defecțiune a cablului, deconectați imediat aparatul de la curent până ce schimbați cablul 
în cauză.  

 În folosirea aparatului trebuie să respectați strict caracteristicile prescrise în manual pentru mărimile electrice. 

 Dacă din descrierea consumatorului final domestic nu reies clar caracteristicile electrice valabile pentru modul sau felul 
în care trebuie realizat un circuit exterior ori tipul de aparatele ce pot fi conectate, plus valorile de conexiune pentru 
aceste componente externe trebuie să vă adresați unui specialist.  

 Înainte de a pune în funcțiune orice aparat este bine să verificați în prealabil dacă acesta este potrivit scopului pentru 
care a fost construit! Dacă există nelămuriri cereți ajutor de la specialiști. 

 Vă rugăm să țineți cont de faptul că erorile de manevrare și de conexiune nu se află sub controlul nostru. De aceea nu 
putem fi făcuți responsabili pentru daunele rezultate în aceste condiții.  

 

Descrierea produsului 
Acest modul permite realizarea unei surse de tensiune stabilizată și precisă folosind un regulator de tensiune pozitiv și o carcasă 
TO-220.  
 

Descrierea circuitului 
Sursele de alimentare cu tensiune filtrată sunt necesare în special pentru funcționarea amplificatorilor NF, atunci când există 
pericolul zgomotului de rețea. Acest lucru presupune în cazul tensiunii rectificate de rețea foarte multă ondulație reziduală 
(zgomot), în așa fel încât semnalul util este „acoperit” sau cel puțin distorsionat în mod permanent.  
Pentru a reduce ondulația tensiunii de intrare recomandăm un condensator electrolitic de încărcare cât mai mare. În acest fel se 
obține o ondulație reziduală de maxim 120 mV, iar stabilizarea oscilațiilor în domeniul 5 – 1500 mA este de 240 mV. 
Curentul de ieșire de 1 A reprezintă doar o valoare nominală, ce poate fi depășită dacă este asigurată disiparea adecvată a 
căldurii. În acest sens conectați la flanșa de montare a IC1 un corp de răcire corespunzător dimensionat. Pentru a-l dimensiona 
corect trebuie să țineți cont de tensiunea de intrare. Ea trebuie să fie cu cel puțin 2 V mai mare decât tensiunea de ieșire și nu 
depășească valoarea de 35 V.  
La o diferență de tensiune de ΔU = 10 V și un curent de sarcină de 1 A pierderea de putere a stabilizatorului este de 10 W. Dacă 
presupunem o temperatură ambientală de maxim 50 °C, atunci corpul de răcire poate să aibă o rezistență termică de maxim 4 
K/W (de ex. corp de răcire cu nervuri și suprafață de bază de 100 x 32 mm). Micșorarea acestei dimensiuni este permisă numai 
dacă tensiunea de intrare este mai mică sau dacă temperatura ambientală nu crește prea mult; în caz de suprasarcină, tensiunea 
de ieșire scade ceea ce nu este pe „placul” anumitor circuite! 
Stabilizatoarele de tensiune consumă puțin curent și la mersul în gol; în cazul modelului 78XX consumul se înscrie în intervalul 7 
– 10 mA. La acesta se adaugă un curent de cca. 2 mA datorită ledului de control, care are o funcție importantă motiv pentru care 
nu ar trebui să se renunțe la această componentă.  
 

Conectarea aparatului 
Aplicați tensiunea alternativă de intrare la cei doi pini marcați cu EING. Tensiunea alternativă de intrare trebuie să aibă cel puțin 
valoarea înscrisă în tabelul de mai jos (în funcție de regulatorul de tensiune folosit): 

Tensiunea de ieșire a 
regulatorului de tensiune folosit 

Tensiunea de intrare DC min. 
și max. 

Tensiunea de intrare AC 
min. și max. 

5 Volt 9,5 Volt - 36 Volt 7 Volt - 25 Volt 

6 Volt 10,5 Volt - 36 Volt 7,5 Volt - 25 Volt 

8 Volt 12,5 Volt - 36 Volt 9 Volt - 25 Volt 

9 Volt 13,5 Volt - 36 Volt 9,5 Volt - 25 Volt 

10 Volt 14,5 Volt - 36 Volt 10 Volt - 25 Volt 

12 Volt 16,5 Volt - 36 Volt 12 Volt - 25 Volt 

15 Volt 19,5 Volt - 36 Volt 14 Volt - 25 Volt 

18 Volt 22,5 Volt - 36 Volt 16 Volt - 25 Volt 

24 Volt 28,5 Volt - 36 Volt 20 Volt - 25 Volt 

 
Nu depășiți niciodată valorile maxime pentru tensiunea de intrare, căci altfel distrugeți regulatorul de tensiune. 
La pinii marcați cu + și – se obține tensiunea de ieșire stabilizată și rectificată. Tensiunea de ieșire depinde de regulatorul de 
tensiune folosit. Dacă aparatul furnizează curent de ieșire mai mare pe o perioadă lungă de timp atunci montați un corp de 
răcire corespunzător la IC1.  
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Respectați întocmai datele tehnice puse la dispoziție de producătorul stabilizatorului de tensiune care se referă la curentul 
max. de ieșire, intervalul pentru tensiunea de funcționare și comportamentul la scurtcircuit.  
 

Date tehnice 
Curent max. de ieșire 1 A (cu răcire corespunzătoare) 
Dimensiuni  43 x 31 mm 

Coletul nu include regulatorul de tensiune!  
 

Atenție! 
Înainte de a începe operațiile de montare citiți în întregime instrucțiunile de montare și de siguranță înainte de a pune aparatul 
în funcțiune (citiți în special capitolul privind rezolvarea problemelor). În acest fel veți ști ce trebuie să faceți și la ce anume să fiți 
atenți pentru a evita eventualele erori, care uneori nu pot fi înlăturate decât foarte greu! 
 

Realizați curat și cu scrupulozitate operațiile de lipire și de cablare; nu folosiți cositor sau pastă de lipit acide. Asigurați-vă că nici 
unul dintre punctele de lipire nu este rece. Căci dacă lipirea este imprecisă sau nu este curată, dacă componentele nu sunt 
integrate în locul lor atunci va trebui să consumați o bună bucată de timp în căutarea erorilor; uneori se poate întâmpla ca 
anumite componente să se distrugă, ceea ce atrage după sine o reacție în lanț și duce în final la distrugerea completă a 
modulului. 
 

Componentele lipite cu cositor sau pastă de lipit acide nu vor fi reparate în cadrul garanției! 
 

În realizarea circuitelor electronice este nevoie de cunoștințe de bază privind manevrarea componentelor, lipirea și manevrarea 
componentelor electrice, respectiv electronice.  
 

Indicații generale privind realizarea unui circuit 
Posibilitatea ca după încheierea operațiilor de asamblare ceva să nu funcționeze este diminuată dacă montarea se face cu 
atenție și răbdare. Verificați fiecare pas în parte, fiecare poziție de lipire de două ori, înainte de a merge mai departe! Respectați 
planul de montaj. Nu săriți peste niciun pas și nu modificați nimic din acest plan. Fiecare pas al montării trebuie verificat de două 
ori: o dată montajul și a doua oară funcționarea.  
Asigurați-vă că aveți suficient timp la dispoziție; nu faceți lucrurile în grabă, căci dacă va fi nevoie să identificați o posibilă eroare 
timpul consumat va fi triplu față de montare.  
O cauză deseori întâlnită pentru probleme în funcționare este eroarea de montaj, de ex. plasarea incorectă a părților 
componente, ca de ex. circuite integrate, diode și condensatoare electrolitice. Respectați cercurile colorate de pe rezistențe, căci 
unele dintre ele pot fi ușor confundate.  
Respectați și valorile condensatorilor, de ex. n 10 = 100 pF (nu 10 nF). În acest caz recomandăm verificarea de două sau chiar de 
trei ori. Aveți grijă ca toate piciorușele circuitelor integrate să intre perfect la locul lor. Circuitul integrat trebuie să intre în 
locașul său aproape de la sine printr-o simplă apăsare. Dacă acest lucru nu se întâmplă mai mult ca sigur că un picioruș este 
curbat.  
Dacă nu există nicio problemă cu circuitele integrate, atunci o altă cauză posibilă ar putea fi o poziție de lipire rece. Acest lucru 
se întâmplă dacă poziția de lipire nu a fost suficient încălzită, iar cositorul nu face contact cu firele sau dacă în timpul răcirii 
legătura s-a mișcat exact în momentul solidificării. Aceste erori pot fi recunoscute după aspectul mat al suprafeței lipite. Singura 
soluție este o altă operație de lipire la locul cu problemă.  
90% din problemele de montaj apar din cauza erorilor de lipire. De aceea, folosiți pentru lipire numai cositor electronic cu 
denumirea SN 60 Pb (60% cositor, 40% plumb). Acesta conține colofoniu care servește pentru protejarea locului lipit contra 
oxidării. Nu folosiți alte materiale de lipit, precum pasta de lipit, căci sunt acide. Acestea pot distruge placa electronică și 
componentele electronice; în plus conduc curentul și de aceea produc scurgeri de curent și scurtcircuite.  
Dacă nici una din cauzele de mai sus nu poate fi incriminată dar montajul nu este funcțional, atunci probabil că o parte 
componentă este defectă. Dacă nu aveți experiență în electronică cereți sfatul unui prieten mai experimentat și care posedă 
eventual aparate de măsură.  
 

Notă 
Acest aparat a fost construit și testat de mai multe ori ca și prototip înainte de a trece în producția de serie, care nu începe decât 
după ce sunt atinse standardele de calitate în ceea ce privește funcționarea și siguranța în operare.  
Pentru a atinge un anumit grad de siguranță în montarea sistemului, operațiile de montare au fost împărțite în două etape: 
 

1. Etapa I: plantarea componentelor pe placa circuitului imprimat 
2. Etapa II: testul de funcționare 

 
La lipirea componentelor aveți grijă ca acestea să fie lipite fără spații pe circuitul imprimat (dacă nu este menționată o altă 
instrucțiune). Toate firele de conexiune în exces trebuie tăiate direct deasupra poziției de lipire. 
 
Deoarece în acest caz este vorba despre puncte de lipire foarte apropiate unul de altul, recomandăm folosirea unui ciocan de 
lipit cu vârf mic. Realizați operațiile de lipire și montare cu foarte mare grijă.  
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Instrucțiuni privind lipirea 
Dacă nu aveți experiență în operațiile de lipire citiți prima dacă aceste instrucțiuni înainte de a începe lipirea. 
1. Nu folosiți niciodată pentru lipirea circuitelor electronice apă sau pastă de lipit, căci acestea includ acizi ce distrug părțile 

componente și conexiunile.  
2. Nu folosiți drept material de lipire decât cositor electronic SN 60 Pb cu colofon, care servește drept agent fluid.  
3. Folosiți un ciocan de lipit mic cu putere de încălzire de max. 30 W. Vârful ciocanului ar trebui să fie fără cruste, în așa fel 

încât căldura să poată fi repartizată uniform spre locul de lipire.  
4. Lipirea trebuie să fie rapidă, căci perioadele mai lungi de lipire distrug componentele.  
5. Pentru lipire țineți vârful pistolului pe locul de lipire, care va atinge în plus și firul componentei și traseul conductor. 

Totodată aplicați o cantitate mică de cositor, care este de asemenea încălzită. După ce cositorul începe să curgă mutați-l pe 
punctul de lipit. Apoi așteptați un pic până ce cositorul rămas este bine repartizat și îndepărtați vârful ciocanului de la 
punctul de lipire.  

6. Aveți grijă ca timp de 5 sec. după îndepărtarea ciocanului componenta lipită să nu se miște. Ceea ce se trebuie să se vadă 
este un punct argintiu, strălucitor și curat.  

7. O premisă de bază pentru o lipire corectă este ca vârful ciocanului să fie curat și să nu prezinte urme de oxidare. De aceea, 
după fiecare lipire îndepărtați cositorul în exces sau murdăria de pe vârf cu ajutorul unui burete umed sau a unei raclete 
din silicon. 

8. După lipire tăiați firele direct deasupra punctului de lipire cu ajutorul unui mic clește.  
9. La lipirea semiconductorilor, ledurilor și circuitelor integrate trebuie să respectați întocmai perioada de lipire de cca. 5 sec.; 

nu depășiți această perioadă căci altfel distrugeți componenta. De asemenea, pentru aceste componente respectați 
polaritatea corectă. 

10. După montare verificați cu atenție fiecare circuit, fiecare componentă, polaritatea acestora, conexiunile sau firele care nu 
au voie să fie acoperite cu cositor. În caz contrar modulul nu va funcționa corect, iar componentele se pot distruge. 

11. Nu suntem răspunzători pentru punctele de lipire greșit realizate, conexiunile eronate sau erorile de montare. 
 

Etapa I: montarea componentelor pe placa electronică  
1.1 Rezistențele  
Îndoiți firele de conexiune ale rezistențelor în unghi drept. Introduceți firele rezistențelor în orificiile prevăzute, conform 
schemei de montaj. Pentru a împiedica alunecarea componentelor de pe circuitul imprimat îndoiți firele de conexiune ale 
rezistențelor la cca. 45° și lipiți-le cu grijă pe pistele conductoare din partea posterioară a circuitului. În final, tăiați firele în exces. 
Rezistențele folosite sunt rezistențe cu strat de carbon. Acestea au o toleranță de 5% și sunt simbolizate printr-un „cerc-
toleranță” de culoare aurie. Rezistențele cu strat de carbon posedă în mod normal 4 cercuri colorate.  
Pentru a decodifica aceste coduri de culoare țineți rezistența în așa fel încât cercul-toleranță auriu să se afle pe partea dreaptă a 
rezistenței. Cercurile colorate sunt citite apoi de la stânga spre dreapta! 
 

În funcție de regulatorul de tensiune folosit se obțin diferite valori pentru tensiunea de ieșire a circuitului. De aceea este nevoie 
de dimensionarea corectă a rezistenței în serie a diodei luminoase. Selectați rezistența corespunzătoare din tabelul de mai jos – 
valorile pentru tensiune sunt trecute în paranteză după valorile pentru rezistență.  
 

Exemplu: Dacă folosiți un regulator de tensiune de 12 V alegeți rezistența 5 k 6.  
 

R1= 1k8  maro  gri  roșu  (5 V) 
R1= 2k2  roșu  roșu  roșu  (6 V) 
R1= 3k3  portocaliu portocaliu roșu  (8 V) 
R1= 3k9  portocaliu alb  roșu  (9 și 10 V) 
R1= 5k6  verde  albastru  roșu  (12 V) 
R1= 6k8  albastru  gri  roșu  (15 V) 
R1= 8k2  gri  roșu  roșu  (18 V) 
R1= 12k  maro  roșu  portocaliu (24 V) 
 

 
1.2 Diode 
Îndoiți firele de conexiune ale diodelor în unghi drept și introduceți diodele în orificiile corespunzătoare, conform schemei de 
montaj. Aveți grijă ca diodele să respecte polaritatea corectă (poziția liniei catodului)! 
 

Pentru ca diodele să nu cadă de pe circuit la rotirea plăcii îndoiți firele de conexiune la cca. 45°și lipiți-le pe pistele conductoare 
folosind un timp de lipire scurt. Apoi tăiați firele în exces.  
 

D 1....D 4 = 1 N 4002 sau similar Diodă siliciu de putere 
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1.3 Condensatorii 
Introduceți condensatorii în orificiile corespunzătoare, îndoiți firele și lipiți-le corect pe pistele conducătoare. Respectați 
polaritatea corectă în cazul condensatorilor electrolitici (+ -).  
 

Atenție! 
În funcție de producător condensatorii electrolitici poartă diferite simboluri pentru polaritate. Unii producători folosesc 
simbolul +, iar alții semnul - . Ceea ce trebuie respectată este indicația de polaritate ce apare pe condensatori.  
 

C1 = 1000 µF  35 V   condensator electrolitic 
C2 = 0,1 µF = 100 nF = 100 000 pF = 104  condensator ceramic 
C3 = 0,1 µF = 100 nF = 100 000 pF = 104  condensator ceramic 
C4 = 47 µF  35 V   condensator electrolitic 
 

 
1.4 Diode luminoase (led) 
Acum lipiți pe placă ledul 3 mm la polaritatea corectă. Piciorușul de conexiune mai scurt reprezintă catodul. Dacă priviți 
componenta în lumină catodul va fi recunoscut datorită electrodului mai mare din interiorul ledului. Pe placă poziția catodului 
este reprezentată printr-o linie groasă. 
Dacă ledul este integrat într-o carcasă atunci conexiunea dintre led și placa circuitului imprimat este realizată prin liță subțire, 
izolată.  
Lipiți prima dată numai un picioruș de conexiune al diodei, în așa fel încât aceasta să poată fi orientată exact. Abia după aceea 
puteți lipi cea de-a doua conexiune.  
 

LD 1 = roșu  Ø 3 mm Low Current 
 

Această diodă luminoasă este un LED LOW CURRENT, adică un led care atinge luminozitatea maximă la 2 mA (verde 4 mA).  

 
 
Dacă nu există un simbol clar pe led sau dacă aveți dubii legate de polaritate (din cauza diferitelor simboluri folosite de 
producători) experimentați după cum urmează: 
 

Conectați ledul la o tensiune de operare de cca. 5 V (baterie 4,5 V sau 9 V) printr-o rezistență de cca. 270 R (pentru led curent 
mic 4 k 7).  
Dacă ledul se aprinde, atunci „catodul” ledului este legat în mod corect la minus. Dacă ledul nu se aprinde, atunci el este legat în 
direcția inversă (catodul la plus) și trebuie inversată polaritatea.  
 

 
        Ledul este legat invers și nu luminează (catodul la +). Ledul conectat corect cu rezistența în serie se aprinde (catod la -).  
 

1.5 Regulatorul de tensiune 
Introduceți acum regulatorul de tensiune în orificiile prevăzute și lipiți piciorușele pe placa electronică. 
 
Respectați poziția corectă: orientați-vă în funcție de partea posterioară metalică a IC 1. Pe schema de montaj această parte 
metalică este marcată printr-o linie dublă. Piciorușele de conexiune nu au voie să se intersecteze, iar componenta se lipește la o 
distanță de cca. 5 mm față de placă.  
 

Respectați timpul scurt de lipire pentru a nu distruge componenta prin supraîncălzire.  
 

IC1 = 78XX  carcasă TO 220 
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Regulatorul de tensiune nu este inclus în coletul modulului!  

 
1.6 Pini de lipire 
Orificiile în care urmează să introduceți pinii sunt înconjurate de un mic pătrat. Apăsați cei 4 pini cu un clește pentru a intra în 
orificiile corespunzătoare. În final lipiți pinii pe traseele conductoare.  
 

4 pini de lipire 

 
 

1.7 Examinarea finală 
Controlați încă o dată poziția și polaritatea corectă a tuturor componentelor. Verificați să nu existe resturi de cositor pe pistele 
conductoare, căci acestea pot determina scurtcircuite și distrugerea componentelor. 
Apoi controlați dacă capetele firelor tăiate se află pe sau sub placa electronică, căci acestea pot la rândul lor determina 
scurtcircuite. 
Majoritatea problemelor care apar sunt cauzate de lipirea eronată (poziții de lipire la rece, cositor neadecvat etc.). 
 
 
 

Planul de montaj  
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Schema de conexiuni 

 
 
 

2. Etapa de montare II: 
 

Conexiunea/Punerea în funcțiune  
2.1 După ce circuitul imprimat a fost plantat și examinat (erori de lipire, poduri de cositor) poate fi realizat primul test de 

funcționare. 
 

Pericol de moarte! 
Dacă folosiți un bloc de alimentare de la rețea sau un transformator pentru jucării drept sursă de tensiune, acesta trebuie să 
respecte directivele VDE privind siguranța! 
 

2.2 Pentru prima punere în funcțiune a modulului (testul de funcționare) aplicați tensiune alternativă la pinii marcați cu 
EING. Valorile corespunzătoare pentru tensiunea maximă și minimă le găsiți în tabelul inclus în cap. „Conectarea 
aparatului”. Dioda luminoasă LD 1 trebuie să se aprindă! 

2.3 Cu ajutorul unui voltmetru măsurați la ceilalți doi pini („+”, „-„) tensiunea de ieșire (tensiune continuă). Această 
tensiune trebuie să corespundă valorilor tipice pentru regulatorul de tensiune utilizat! 

2.4 Dacă până acum totul este în regulă puteți să omiteți capitolul legat de verificarea erorilor.  
2.5 Dacă ledul roșu nu se aprinde sau dacă observați orice altă distorsiune în funcționare, decuplați imediat tensiunea de 

funcționare și verificați încă o dată întreg circuitul folosind punctele de verificare incluse în lista de mai jos.  
 

Listă de verificare în caz de erori 
Respectați fiecare pas al verificării! 

 Tensiunea de funcționare este aplicată la clemele de conexiune potrivite? 

 Cu aparatul pornit tensiunea de funcționare se înscrie în domeniul prescris (v. tabelul de la cap. „Conectarea 
aparatului)? 

 Decuplați tensiunea de funcționare. 
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 Ați lipit diodele în mod corect? Inelul catodului de pe diode corespunde cu ceea ce este imprimat pe placa electronică?  
Inelul catodului D2 trebuie să indice spre D1. 
Inelul catodului D4 trebuie să indice spre D3. 
Toate celelalte inele catod trebuie să indice în aceeași direcție!  

 Ledul este lipit la polaritatea corectă? Dacă dioda luminoasă este privită contra luminii catodul este identificat pe baza 
electrodului mai mare din interiorul ledului. Pe planul de conexiune poziția catodului este reprezentată printr-o linie 
mai groasă. Catodul ledului LD 1 trebuie să indice dinspre R1 mai departe.  

 Circuitul integrat IC1 este lipit de jur împrejur? Orientați-vă după partea posterioară metalică a lui IC1! Pe schema de 
conexiuni această parte metalică este reprezentată printr-o linie dublă. Partea posterioară metalică a lui IC1 trebuie să 
indice spre marginea plăcii electronice.  

 Sunt condensatoarele electrolitice lipite la polaritatea corectă? 
Comparați simbolurile de polaritate de pe condensatorul electrolitic cu cele imprimate pe placa electronică, respectiv 
planul de asamblare. În funcție de producătorul condensatorului electrolitic pe componentă poate să apară "+" sau "-"! 

 Există vreun pod de lipire sau scurtcircuit în zona pentru lipire? Comparați conexiunile pistelor conductoare, care pot 
semăna cu un pod de lipire, cu cele imprimate pe schema de montaj ca să evitați deconectarea unei piste conductoare. 
Pentru a putea stabili mai simplu întreruperea pistelor conductoare mențineți placa circuitului imprimat contra luminii 
și încercați să descoperiți aceste probleme.  

 Puteți identifica vreun punct de lipire la rece? Verificați fiecare punct de lipire! Verificați cu o pensetă dacă 
componentele nu se mișcă. Dacă aveți dubii în privința unui punct de lipire atunci lipiți din nou această zonă. 

 Verificați de asemenea ca fiecare punct de lipire să fie și el lipit.  

 Dacă ați folosit paste de lipit sau alte mijloace de acest gen în timpul lipirii, sau cositorul nu este compatibil cu această 
metodă de lipire atunci circuitul nu va funcționa. Acest substanțe conduc curentul și de aceea produc scurgeri de curent 
și scurtcircuite. Pentru părțile componente lipite cu asemenea substanțe se pierde dreptul la garanție. Acestea nu sunt 
nici reparate, nici înlocuite. 
 

2.6 După ce ați verificat toate aceste puncte și ați eliminat eventualele erori conectați din nou circuitul conform 2.2. De 
acum circuitul ar trebui să funcționeze. 
Circuitul existent poate fi pus în funcțiune numai după ce a fost integrat într-o carcasă corespunzătoare respectând 
normele VDE.  

 

Distorsiuni 
Dacă ați ajuns la concluzia că aparatul nu mai poate fi folosit în siguranță, deconectați-l și asigurați-vă că nu va mai fi operat.  
 

Acest lucru se referă la: 
- aparatul prezintă daune evidente 
- aparatul nu mai funcționează 
- părți ale aparatului ce s-au desprins sau atârnă 
- cablurile de conexiune ce prezintă daune evidente.  
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