






Bild 2. S1's stift är parallella med lådans 
kortsidor.

7. Fäst en röd sladd mellan stiften 3 och 7 på 
S1 och, innan du löder stift 7, fäst en annan 
röd sladd mellan stift 7 och signal på utjacket. 

8. Fäst en svart sladd mellan stift 9 på S1 och 
jord på injacket.

Kortet monteras i Lådan
9. 9. Lysdioden D1 sitter i en sockel. Skruva 
fast sockeln i lådan och stick D1́s ben 
genom hålen märkta D1 på kortet. Om D1 
vänds fel lyser den inte i effektläge! 
Screentrycket på kortet visar D1's konturer. 
Dess kortaste ben ska stickas genom hålet 
som är närmast tryckets avfasade kant (detta 
hål visas även med röda pilar i bilderna 1 hål visas även med röda pilar i bilderna 1 
och 2).

10. Böj D1' ben en aning. Dess stift ska precis 
gå igenom kortet då den löds fast. Då står 
kortet stabilt och på högkant i lådan och det är 
lätt att komma åt att fästa sladdar.

Kortet ansluts enligt bild 3
11. Fäst en gul sladd mellan stift 2 på P1 och 
hål 11 på kortet.

De första sladdarna ansluts enligt bild 2
5. Fäst en lila sladd mellan signal 1 på injacket och stift 2 på S1.

6. Fäst en grå sladd mellan stift 3 på strömjacket och signal 2 på injacket. Om du även vill 
kunna använda batteri som strömförsörjning, löd signal 2 i steg 21!

Strömjacket har också tre 
lödöron. Vi numrerar dem 
1 till 3 enligt bilden till vänster.
Det “stora” stiftet är nummer 3.

En Potentiometer har tre 
lödöron. Vi numrerar dem 
1 till 3 enligt bilden. Dess 
värde står angivet vid dess 
axel. P1 och P2 har olika 
värden - förväxla dem inte!

Injacket är stereo. Det har tre 
lödöron, som vi kallar "signal 1", 
"signal 2" och "jord". I bilden är 
signal 1 markerat med en röd 
prick och signal 2 med en grön. 
Förväxla inte signal 1 och 
signal 2.

Utjacket är mono och 
har två lödöron, som vi 
kallar "signal" och "jord". 
Signal leder med jackets 
arm. Detta lödöra är 
markerat med en röd markerat med en röd prick 
i bilden till vänster. 




