
PACKLISTA CARLIN COMPRESSOR KIT (V.2.2)
R1, R14, R22 = 4,7k (gul lila svart brun brun)
R2, R6, R8 = 470k (gul lila svart orange brun)
R3, R7 = 1M (brun svart svart gul brun)
R5 = 47k (gul lila svart röd brun)
C1, C6 = 47nF (betecknade “47nJ100”)
C3, C4, C9, C10, CC3, C4, C9, C10, C11 = 150 nF (betecknade “.15K63”) 
T1, T3, T4, T6, T7, T8, T9 = BC548B

R9 = 1k5 (brun grön svart brun brun)
R10, R17, R18 = 270k (röd lila svart orange brun)
R11 = 470Ω (gul lila svart svart brun)
R12 = 8k2 (grå röd svart brun brun)
C2, C5 = 2,2 nF (betecknade “2n2J100”)
C13 = 100 uF C13 = 100 uF (elektrolyt, betecknad “100 uF”)
D2 = 1N4148 (orange med svart ring) 
T2 = 2N5457

R4, R15, R16 = 22k (röd röd svart röd brun)
R13 = 10k (brun svart svart röd brun)
R19, R21 = 100k (brun svart svart orange brun)
R20 = 150k (brun grön svart orange brun)
C7 = 220 uF C7 = 220 uF (elektrolyt, betecknad “220 uF”)
C8, C12 = 4,7 uF (elektrolyt, betecknad “4,7 uF”)
T5 = BC557A
P4 = 22k trimpot 

Metallåda med borrade hål (“1590BB natural”)
Lysdiod D1 med sockel
Injack (stereo)
Utjack Utjack (mono)
Strömjack (med brytfunktion)
Batterikontakt
P1, P3 = 100k log (betecknade “A100k”)
P2 = 500k lin (betecknad “B500k”)
Potentiometerrattar (“Boss mini, svart”)
Fotomkopplare (”blå”)

GummifötterGummifötter
Carlin Compressor kretskort 2017 v2.2
Klisterdekal
Sladdar 
Lödtenn

Modifieringskomponenter
Kondensatorer: 1nF, 3,3nF, 2,2 uF



* D2 fanns inte i CC original. Den skyddar kretsen om strömförsörjning med fel polaritet skulle anslutas. Ersätt D2 med bygel om 
du vill bygga precis enligt original.  

Komponenterna fästs på kretskortet
1. Carlin kompressor beskrivs av kopplingsschemat i bild 1. Kretsens komponenter ska monteras 
och lödas på kretskortet som visas i bild 2. Ta fram kortet och börja med att montera kretsens 
Resistorer. Resistorer har färgade ringar som beskriver hur stor resistans de har. Använd färgkoden 
i komponentlistan för att lokalisera dem i påsarna och placera ut dem på kortet. Carlin kompressor 
har 22 st resistorer, betecknade R1 till R22. Det spelar ingen roll åt vilket håll de vänds på kortet! 

2. 2. Löd fast Resistorerna. Lödtenn ska inte lägga sig som “doughnuts” runt komponentbenen. Se till 
så att det flyter ut och ordnar bra kontakt mellan komponentben och lödbana på kortet. Se till så att 
det inte rinner över från ett hål till ett annat. Löd även fast Trimpoten P4. 

3. Löd fast Dioden * D2. D2 måste vändas åt ett visst håll. Dioden har en svart ring som är målad 
på den. Dess symbol på kortet ger anvisning om hur D2 ska vändas.  

44. Montera och löd fast de tretton Kondensatorerna C1 till C13. C7, C8, C12 och C13 är elektrolyt-
kondensatorer och de måste vändas rätt på kortet. På sådana kondensatorer är ett ben längre och ett 
kortare. De längsta benen ska fästas i hålen som är märkta med plustecken på kortet (visas med 
gröna pilar i bild 1).

5. Nu ska Transistorerna T1 till T9 monteras och lödas fast. Observera att T2 och T5 inte är 
samma slags transistor som de övriga. Även transistorer måste vändas åt ett visst håll, jämför med 
kortets screentryck eller med bild 2. De är känsliga för hög temperatur. Undvik att överhetta dem!
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Bild 1. Kopplingsschema till Carlin kompressor.



8. Placera P1, P2, P3 i deras hål på kortet. De ska inte fästas på samma sida som de andra kom-
ponenterna, se bild 2. Använd B500k till Dist/P2. Löd fast ett stift på varje potentiometer. Försök att 
få upp dem en bit, så att de inte ligger mot kortet. Se också till att stiften på P2 inte går emot några 
av de andra potentiometrarnas stift.

Om du vill använda klisterdekal eller påtbit med logotyp sätt fast den innan du går 
vidare till steg 9!

9. Tryck ned Lysdioden D1 tillsammans med den isolerande plastbiten i 
lysdiodsockeln. Skruva fast sockeln i lådan. Vrid D1 så att dess längsta ben 
är vänt åt vänster, se bild 3! 

6. Ta fram de tre Potentiometrarna P1, P2 och P3. Deras resistansvärden står 
angivna “på framsidan”, vid sidan om axeln. Notera att de inte har samma värden, 
P2 är B500k och de övriga är A100k. 

7. Skruva av muttrarna och bryt av metallpiggarna som sitter jämte potentiometer-
axlarna, (visas med en röd pil i vidstående bild). De kommer lätt av om man vickar 
i sidled med en plattång. 

C1, C6 = 47nF (betecknad “47nJ100”)
C2, C5 = 2,2 nF (betecknade “2n2J100”)
C3, C4, C9, C10, C11 = 150 nF (betecknade “.15K63”)
C7 = 220 uF (elektrolyt, betecknad “220 uF”) 
C8, C12  = 4,7 uF (elektrolyt, betecknade “4,7 uF”) 
C13 = 100 uF (elektrolyt, betecknad “100 uF”) 
T1,T1, T3, T4, T6, T7, T8, T9 = BC548B
T2 = 2N5457
T5 = BC557A
D1 = Lysdiod
D2 = 1N4148 (orange med svart ring) 
P1, P3 = 100k log (betecknade “A100k”)
P2 = 500k lin (betecknad “B500k”)
P4 = 22k trimpot P4 = 22k trimpot 

R1, R14, R22 = 4,7k (gul lila svart brun brun)
R2, R6, R8 = 470k (gul lila svart orange brun)
R3, R7 = 1M (brun svart svart gul brun)
R4, R15, R16 = 22k (röd röd svart röd brun)
R5 = 47k (gul lila svart röd brun)
R9 = 1k5 (brun grön svart brun brun)
R10, R17, R18 = 270k R10, R17, R18 = 270k (röd lila svart orange brun)
R11 = 470Ω (gul lila svart svart brun)
R12 = 8k2 (grå röd svart brun brun)
R13 = 10k (brun svart svart röd brun)
R19, R21 = 100k (brun svart svart orange brun)
R20 = 150k (brun grön svart orange brun)

Bild 2. Kretskort med och utan komponenter.



Fotomkopplaren S1 har 9 stift. Vi numrerar dem 1 till 9. För att omkopplingen ska 
bli rätt ska S1 monteras i boxen med stiften parallella med lådans kort-
sidor, se bild 4. Det är ok att rotera den 180 grader med avseende på denna 
riktning (men inte 90 grader).

Strömjacket har brytfunktion och det möjliggör strömförsörning både med 
batteri och adapter. Det har tre lödöron. Vi numrerar dem 1 till 3 enligt bilden till 
vänster. Det “stora” stiftet är nummer 3.

Ingångsjacket är ett Stereojack 
och det har tre lödöron, "tip", 
"ring" och "sleeve". I bilden är tip 
markerat med en röd prick och 
ring med en grön. 

Utgångsjacket är ett Monojack 
och det har två lödöron, som vi 
kallar "tip" och “sleeve”. Tip 
leder med jackets arm. Detta 
lödöra är markerat med en röd 
prick i bilden till vänster. 

Bild 3 Kortet hålls på plats i lådan av 
D1, P1, P2 och P3. D1 måste 
vändas rätt. Dess längsta ben är 
rödmarkerat i bilden.

Kortet monteras i lådan enligt bild 3
10. D1 och potentiometrarna ska hålla kortet på plats i lådan. Stick D1’s ben genom hålen som är 
märkta D1 på kortet. Detta moment kan kräva viss precision men det underlättas en del om D1’s 
ben böjs en aning först. P1, P2, P3 ska hamna i hålen som är borrade för dem, när kortet sätts på 
plats.

Det är viktigt att D1 är vänd åt rätt håll! Det är viktigt att D1 är vänd åt rätt håll! D1’s längsta ben ska sticka upp genom hålet till vänster 
i bild 2 (visas med en röd pil). Det längsta benet är rödmarkerat i bild 3. Löd D1 efter test, steg 27!

11. Sätt potentiometerbrickorna på plats och dra åt muttrarna. Försök att hålla emot på insidan 
när muttrarna dras åt för att undvika att potentiometrarna vrids ur position. 

12. Löd alla stiften på P1, P2, P3.



Bild 5. S1 växlar mellan buffer och effekt.

Förslag på modifieringar
Carlin compressor original har inte äkta bypass (vilket klonen har). Kortet har ett hål märkt 
“bp” för den som vill kunna bygga den precis som original. Om du bygger enligt kopplingen 
som beskrivs i bild 5 så passerar signalen emitterföljaren (”buffern”) T1 i bypass-läge.

Kondensatorn C5 utgör ett lågpass-filter som kapar frekvenser över 1500Hz då det inte är Kondensatorn C5 utgör ett lågpass-filter som kapar frekvenser över 1500Hz då det inte är 
signal genom kretsen (noise-reducering). Vid signal leder T2 och då är brytfrekvensen 
mycket hög och hela audio-spektret passerar. Men då tonen ringer ut slutar den gradvis att 
leda och då kapas gradvis höga frekvenser igen. Genom att öka C5 kapar kretsen fortare 
höga frekvenser och genom att sänka C5 kapar den höga frekvenser mer långsamt. 

Testa om release-tiden påverkas om C12 får annat värde. Större värde bör ge längre 
release-tid och omvänt. Du kan ordna så att det går att växla mellan olika release-
tider med en switch. Sätt kondensatorn som ska ge kortaste tiden på C12. Sätt en ny tider med en switch. Sätt kondensatorn som ska ge kortaste tiden på C12. Sätt en ny 
kondensator på C12A(mod). Sätt en switch som öppnar sluter anslutningarna S2-2 
och S2-1. När switchen är sluten hamnar C12 och C12A(mod) parallellt och du får 
en tid som bestäms av båda kondensatorernas kapacitanser.  

Bild 4. Inuti en Carlin kompressor. 

18. Fäst en grön sladd mellan stift 7 på 
S1 och hålet Ut på kortet.
19. Fäst en svart sladd mellan ground på 
UT och hålet gnd på kortet. 

20. Fäst en röd sladd mellan stift 8 på S1 
och tip på UT. 
21.21. Fäst en svart sladd mellan ground på 
IN och både stift 3 och 5 på S1 - skala av 
mer plast än vanligt och stick sladdändan 
genom båda stiften.

22. Anslut batterikontaktens svarta sladd 
till stift 3 på Strömjacket. Löd stift 3 i 
steg 25!
23. 23. Anslut batterikontaktens röda sladd 
till stift 1 på Strömjacket.
24. Fäst en orange sladd mellan stift 2 på 
strömjacket och +V på kortet.
25. Fäst en svart sladd mellan stift 3 på 
strömjacket och ring på IN.

Trimmern ställs in
27. 27. Det är viktigt att trimpotentiometern P4 
ställs rätt för att pedalen ska låta bra. Ställ 
P4 i mitten och koppla sedan in gitarren. 
Ställ Sustain på max. Vid ok inställning på 
P4 ska Dist ge helt ren signal i min-läget 
och mild överstyrning i max-läget. 
Finjusteringar är upp till dig! Pedalen är klar!

Sladdarna till pedaldelarna ansluts enligt bild 4
13. Montera Fotomkopplaren S1, Telejacken IN och UT och Strömjacket i lådan. Använd 
stereojacket som IN.  
14. Nu ska sladdar fästas mellan kort och delar på ett snyggt och städat sätt. Undvik “långa, 
trassliga nystan”. Skala av ca 5 mm plast från en lila sladd och löd fast den i tip på injacket. Klipp 
av sladden efter passande längd och vik fast den i stift 1 på S1. Löd i nästa steg!

15.15. Fäst en lila sladd mellan stift 1 och stift 9 på S1. Nu kan du löda båda stiften på S1!
16. Fäst en brun sladd mellan stift 2 på S1 och hålet In på kortet.
17. Fäst en vit sladd mellan stift 4 på S1 och hålet LED på kortet.


