
PACKLISTA CARLIN PHASER KIT (V.2)
R1 = 1M (brun svart svart gul brun)
R2 = 1,5M (brun grön svart gul brun)
R3, R45 * = 560k (grön blå svart orange brun)
R4 = 56k (grön blå svart röd brun)
R5, R37, R41 = 33k (orange orange svart röd brun)
R6 = 2,7k R6 = 2,7k (röd lila svart brun brun)
C1 = 47nF (betecknad “47nK100”)
C2...C9 = 6,8 nF (betecknade “6n8 J100”)
C10, C11 = 150 nF (betecknade “.15 J63”)
C12 = 220 uF (betecknad ”220uF”)

R7, R10, R11, R14, R15, R18, R19, R22, R23, R26, R27, R30, R31, R34, R35 = 3k3 
 (orange orange svart brun brun)
R8, R9, R12, R13, R16, R17, R20, R21, R24, R25, R28, R29, R32, R33, R36, R42 = 150k R8, R9, R12, R13, R16, R17, R20, R21, R24, R25, R28, R29, R32, R33, R36, R42 = 150k 
 (brun grön svart orange brun)
R38, R39 = 15k (brun grön svart röd brun)
R40 = 12k (brun röd svart röd brun)

R43 = 39k (orange vit svart röd brun)
R44, R55 = 4,7k (gul lila svart brun brun)
T1, T3, T5, T7, T9, T11, T13, T15, T17 = BC557B
L1...L8 = LDR-resistorerL1...L8 = LDR-resistorer

R54 = 1k (brun svart svart brun brun)
J1, J2 = 0 Ω (avklippt komponentben eller kort sladdbit)
T2, T4, T6, T8, T10, T12, T14, T16, T18 = BC547B
D1 = Lysdiod (5mm ”vit bright”)  
D6* = 1N4001 (svart med vit ring)

Wah-låda
Injack ochInjack och Utjack
Strömjack
Lysdiod D7 (3mm ”vit bright”)
Sockel till D7
Vinklat stöd till D7 
LDR L9 
Sockel till L9 med låsbrickor
LLysdiod D8 (3mm röd, diffus “effekt-på indikator”)
Fotomkopplare (S1)
Carlin Phaser Kretskort
Sladdar 
Lödtenn

Modifieringskomponenter
Kondensator 10 nF, 4,7 uF
Resistorer: 330k (8st)Resistorer: 330k (8st)



Komponenterna fästs på kretskortet
1.1. Carlin Phaser beskrivs av kopplingsschemat i bild 1. Kretsens komponenter ska monteras och lödas på krets-
kortet som visas i bild 2. Ta fram kortet från komponentpåsen. 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 Phaser har 47 st. resistorer, betecknade R1 till 
R55, och en bygel betecknad J1. Det spelar ingen roll åt vilket håll de vänds på kortet! Flera resistorer från 
version 1 används inte i v2, och några har tillkommit, se komponentlista bild 1!

2. Löd fast Resistorerna och Byglarna J1 och J2. J2 är inte utritad på kortet. J2 ska bygla “vänstra sidorna” av 
R46 och R48, se bild 1. Tennet ska inte lägga sig som en “doughnut” runt komponentbenen, se till så att det 
flyter ut och ordnar bra kontakt mellan komponentben och strömbana på kortet. Se till så att det inte rinner över 
från ett hål till ett annat. 

3. Dioderna D2 till D5 används inte i Carlin Phaser v2. Lämna de här platserna tomma.

4.4. Löd fast de tolv Kondensatorerna C1 till C12 på kortet. C12 är en elektrolytkondensator och den måste 
vändas åt ett visst håll på kortet. Dess längsta ben ska fästas i hålet som är betecknat med ett plustecken 
kortet. Det spelar ingen roll hur de andra kondensatorerna vänds. 

5. Nu ska Transistorerna T1 till T18 monteras och lödas fast (T19 används inte i v2). Även transistorer måste 
vändas åt ett visst håll, jämför med kortets screentryck eller med bild 2. Observera att transistorer betecknade 
med jämna tal är npn-transistorer BC547 och de betecknade med udda tal är pnp-typ, BC557. De kan vara 
känsliga för hög temperatur. Undvik att överhetta dem! 

6.6. Montera och löd fast Lysdioden D1 på kortet. D1 måste vändas åt ett visst håll. Dess kortaste ben ska stickas 
i hålet som markeras med en röd pil i bild 2. Vid det här benet har cirkeln, som visar D1’s konturer på kortet, en 
avfasad kant. Stick ner D1 hela vägen till kortet och löd fast den så att den pekar rakt upp

Bild 1. Kopplingsschema till Carlin Phaser.
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Strömjacket har två stift, ett långt (som blir kretsens pluspol) och ett kort stift (som blir 
kretsens jord).

7. Montera de åtta LDR-resistorerna L1 till L8 på kortet. Vi vill optimera deras känslighet för ljusvariationer hos 
D1. Detta kan åstadkommas genom att de deras ben böjs så att “de står i en ring och tittar på D1”. Se till så att 
LDR’ernas ben inte går emot varandra.

Kortet är klart! Det är dags att monteras pedaldelarna i lådan. Låt oss titta närmare på dem först!

C1 = 47nF (betecknad “47nJ63”)
C2...C9 = 6,8 nF (betecknad “6n8J100”)
C10, C11 = 150 nF (betecknade “.15 J63”)
C12 = 220 uF (cylinderformad, betecknad “220”)

T1, T3, T5, T7, T9, T11, T13, T15, T17 = BC557B
T2, T4, T6, T8, T10, T12, T14, T16, T18 = BC547B
T19 T19 Används inte

D1 = Lysdiod 5mm (vitt ljus, transparent utan ström)
D2...D5 Används inte
D6** = 1N4001 (svart med vit ring)
D7 = Lysdiod 3mm (vitt ljus, transparent utan ström)

L1...L9 = LDR-resistorer

* R45 monteras direkt på switchen S1, se text. 
** monteras på kopplingsstödet, se text.** monteras på kopplingsstödet, se text.

R1 = 1M (brun svart svart gul brun)
R2 = 1,5M (brun grön svart gul brun)
R3, R45 * = 560k (grön blå svart orange brun)
R4 = 56k (grön blå svart röd brun)
R5, R37, R41 = 33k (orange orange svart röd brun)
R6 = 2,7k (röd lila svart brun brun)
R7, R10, RR7, R10, R11, R14, R15, R18, R19, R22, R23, R26, R27, 
R30, R31, R34, R35 = 3k3 
 (orange orange svart brun brun)
R8, R9, R12, R13, R16, R17, R20, R21, R24, R25, R28, 
R29, R32, R33, R36, R42 = 150k 
 (brun grön svart orange brun)
R38, R39 = 15k (brun grön svart röd brun)
R40 = 12k R40 = 12k (brun röd svart röd brun)
R43 = 39k (orange vit svart röd brun)
R44, R55 = 4,7k (gul lila svart brun brun)
R48 = 100 Ω (brun svart svart svart brun)
R54 = 1k (brun svart svart brun brun)

J1, J2 = 0 Ω (avklippt komponentben eller sladdbit)
R46, R47, R49, R50, R51, R52, R53 Används inte

Bild 2. Kretskort med komponenter. Flera 
positioner lämnas tomma. Det kommer sig 
av att kortet egentligen är ritat för att skapa 
resitansvariationer på ett annat sätt än det 
som används i version v2. Flera kompo-
nenter behövs inte i v2. Notera bygeln J2 
som kortsluter “vänstra sidan” av R46 och 
R48,  enligt bilden.R48,  enligt bilden.



Telejacken IN och UT är monojack. Ett sådant jack har två lödöron. Det ena 
lödörat kallar vi “tip” och det är betecknat med en röd prick i bilden till vänster. 
Det andra lödörat kallar vi “jord”.

Fotomkopplaren 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 
långsidor, se bild 4. Det är ok att rotera den 180 grader med avseende på 
denna riktning (men inte 90 grader).

Resistansvariationerna i kretsens skapas genom att ljuset som når den ljuskänResistansvariationerna i kretsens skapas genom att ljuset som når den ljuskän-
sliga resistorn L9 varieras. L9 ska monteras på det ställe det sitter en potenti-
ometer i wah-pedaler. Vi ska montera L9 i en sockel och skruva fast den i 
potentiometerstödet i boxen. 

Lysdioden D7 är en 3mm LED. D7 ska monteras i en sockel (lik den till L9 fast 
mindre). Sockel och D7 ska sedan monteras i ett “vinklat stöd” mitt emot L9. 
Ljuset från D7 ska infalla mot L9 under räta vinklar. 

Vi kommer att användas oss av ett kopplingsstöd KS1 för att montera de kom-
ponenter som inte monteras på kortet. KS1 har tre stift, benämnda 1, 2, 3 enligt 
bilden. KS1 kommer at tskruvas fast på det ställe där en böjd plastbit, som 
pressar kuggstången mot potentiometeraxeln, är fäst i pot-styrda wah-pedaler. 
Mittenstiftet är i kontakt med boxen då den är fastskruvad och är därmed jord.

En “Trätand” ska monteras i det fäste som används till att hålla en kuggstång i 
potentiometerstyrda wah-pedaler. Bild 3 visar hur ljusflödet från D7 till L9 
ändras när Tramppedalen med Trätanden flyttas. Trätandens profil är 
avgörande för “känslan i pedalen”.

Bild 3. Den ljuskänsliga resistorn L9 sätts i en sockel och monteras på 
potens plats. Mitt emot den sitter en 3mm LED “D7” i en sockel i ett 
“vinklat stöd”. Mellan dem sitter en “Trätand” på kuggstångens plats. 
När trampdelen flyttas skymmer Trätanden mer eller mindre av L9. L9 
är seriekopplad med D1 och därför ändras ljusstyrkan i D1 då. D1 i sin 
tur påverkar LDR’erna L1-L8 som påverkar fasförskjutningen.

Pedalens delar monteras i Chassit
8. Montera Fotomkopplaren S1, Telejacken IN och UT och Strömjacket i lådan enligt bild 4. Lägg kortet på dess 
plats men vänta med att skruva fast det: sladdar ska stickas in från kortets komponentsida och löds på dess 
andra sida. Att ha kortet på dess plats underlättar val av sladdlängd. Använd distanser om kortet går emot 
chassit vid kortets skruvhål! Skruva även fast Kopplingsstödet KS1.



10. Anslut en grön sladd mellan tip på UT och stift 5 på S1. 
11. Anslut en röd sladd mellan hålet “in” på kortet och stift 8 på S1.
12. Anslut en röd sladd mellan Strömjackets längsta stift och stift 3 på KS1.
13. Koppla dioden D6 mellan stift 1 och stift 3 på KS1. D6 måste vara vänd så att dess katod “vita ring” är vänd 
mot stift 1. Använd krympslang för att isolera.
14. Anslut en orange sladd mellan stift 1 på KS1 och hålet +v på kortet. 
15.15. Anlut en blå sladd mellan hålet ut på kortet och stift 7 på S1. Löd stift 7 i steg 17!
16. Anslut svarta sladdar mellan a) strömjackets kortaste stift och stift 2 på KS1 b) stift 2 KS1 och sleeve på UT c) stift 
2 KS1 och hålet “jord” på kortet d) stift 2 KS1 och stift 6 S1 e) stift 6 S1 och stift 2 S1. Löd stift 2 på S1 i steg 17!
17. Anslut “antiklick-motståndet” R45 mellan stift 2 och stift 7 på S1. (R45 är inte utritad i bild 4).
Du kan testa pedalen nu. Man ska höra fasförskjutning när D1 skyms!

D7 och L9 monteras i lådan enligt bild 5
18. Skala av två stycken “plaströr”, cirka 2 mm långa, från en sladd och stick L9’s ben genom dem. Dra upp 
den här isoleringen längs L9den här isoleringen längs L9’s ben. Sätt in L9’s ben i dess sockel ovanifrån. Isoleringen ordnar så att  benen 
inte går emot sockeln och leder med den. Den ljuskänsliga ytan på L9 ska vara i nivå med sockelns kant.
19. Motera L9 med sockel där en potentiometer normalt sitter. Använd låsbrickor för att fixera.
20. Montera D7 med sockel i det vinklade stödet. Skruva
fast stödet i lådan mitt emot L9. 
21. Anslut R54=1k mellan stift 3 på KS1 och det längsta
benet på D7. Isolera med krympslang!
22.22. Svart sladd mellan kortaste benet D7 och stift 2 KS1. 
23. Gul sladd mellan hålet “pot” på kortet och ett av benen
på L9. Krympslang!
24. Grå sladd mellan oanvända benet på L9 och stift 2 KS1.

25. Gör en grovsågning av Träbiten enligt mall. 
26. Montera Träbiten i hållaren, som egentligen är avsedd
för en kuggstång, på trampdelen av wah-boxen Lyssna hur
eeffekten ändrar sig när trampplattan flyttas (släck tak-
belysningen). Fila till Träbiten så att responsen faller dig i
smaken! Bild 5. L9 och D7 ansluts. 

Bild 4. Pedaldelarna 
monteras, kortet läggs 
på plats och sladdar 

ansluts.

 
9. Anslut en lila sladd mellan tip på IN och stift 9 och stift 4 på S1. Skala av mer plast än vänligt och stick släddän-
den diagonalt genom både stift 9 och 4. Se till så att sladdänden endast leder med de här stiften. Värm inte S1 för 
länge! Den är känslig för hög temperatur!


