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Pri oživljanju in usposabljanju za delovanje je potrebno veliko znanja, izkušenj in pazljivosti.  
 
Naprave, ki dalj časa niso bile uporabljene, imajo korodirane kontakte, nekateri elementi 
manjkajo ali so poškodovani. Elektronske cevi je potrebno najprej za nekaj ur priključiti na 
zmanjšano napetost gretja (katoda), napravo je potrebno nekaj ur pustiti vključeno, da se 
kondenzatorji ponovno formirajo. Različni kondenzatorji imajo različno življenjsko dobo. Pri 
starejših napravah so še papirnati, ki se s časom posušijo in jih je treba zamenjati. Če je le 
možno, se novega skrije za ali v ohišje originalnega kondenzatorja. Nekateri kondenzatorji so 
z leti vse bolj občutljivi na napetostne sunke in zelo radi odpovedo, predvsem pri vklapljanju 
naprave. Ker so se nekateri standardi tekom časa spreminjali, je potrebno poznati tudi te 
spremembe. Pri nekaterih napravah je bil na ohišje vezan plus pol napajanja, sedaj je minus 
pol. Če tega ne poznaš in kaj spreminjaš, lahko skuriš napravo, ki je bila prej čisto v redu. 
 
Zelo pomembno je vedeti, kako je posamezna naprava napajana. Velikost napetosti, na katere 
kontakte gredo posamezne napetosti, kadar jih naprava potrebuje več, kakšna je poraba, 
potrebna kapaciteta baterije ali akumulatorja. 
 
Ko napravo dobiš, je dobro poznati njeno zgodovino, vsaj delno in predvsem tehnično 
zgodovino. Če jo je prejšnji lastnik znal uporabljati in vzdrževati, je prevzem zelo enostaven. 
Če pa dobiš napravo, ki že dolgo ni bila uporabljana ali vključena, je postopek precej 
zahtevnejši. Najbolje je najprej preštudirati dokumentacijo, če jo imaš. Sledi natančen 
tehnični pregled naprave. Ugotoviti je potrebno, ali so prisotni vsi sestavni deli in elementi, ali 
so mogoče poškodovani, ali se posamezni elementi in žice ne stikajo (kratki stik), ali so žice 
prekinjene in ali je izolacija na njih poškodovana. Očistiti morebitno korozijo in preprečiti 
njeno nadaljnje širjenje. Posebno pozornost gre posvetiti stikalom in preklopnikom. 
Posrebrenih kontaktov NE SMEMO čistiti z grobimi sredstvi (smirkov papir). Razni sprejo 
kot so WD40, kontakt itd. sicer pomagajo, vendar samo kratkoročno, dokler se ne posušijo. 
 
Zmanjšana napetost pri zagonu elektronskih cevi pomaga, da elektronka počasi preide v 
normalno delovanje. Takojšen priklop na normalno napetost jih lahko uniči. Če pa že ne 
pregorijo takoj, pa s takim postopkom bistveno skrajšamo njeno življenjsko dobo. 
 
Večkratno periodično vklapljanje in uporaba naprav je potrebno zato, da naprava ostane v 
dobri kondiciji in splošnem dobrem stanju. 
 
Napajanje vojaških radijskih naprav je že od začetka predstavljalo velik problem. Predvsem 
zaradi uporabe naprav na terenu, brez možnosti uporabe javnega električnega omrežja. Za 
radijske naprave z elektronskimi cevmi, so bile potrebne visoke napetosti 150 do 600 V. 
Izdelava, dostava na teren in samo prenašanje takih baterij je bila zelo zahtevna naloga. Zato 
so konstruktorji poskušali različne načine za pretvarjanje nizke napetosti običajnih baterij nam 
visoke napetosti za elektronske cevi. 
 
Priporočljiva je tudi izdelava  in sprotno dopolnjevanje kataloga svoje zbirke. 
 
 
 
 


