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POPUL^lER
-elektronik
SKR,EV
er sagen for skeptikere
som
Her
ikke
alt for
endnu
tsr
investere
mange penge i de nye lyddimensioner. Eller
for ham, som har stor
sans, at han hellere selv
okonomisk
vil lodde eA adaptor
samn)en. Til
dem begge viser vi her et Lygges4t
til
en 4-dimensional
adaptor,
pa DaDid, Halflers
baseret
amerikanske system.
Det kan hurtigt
ses, at dette byggesat afviger
noget fra Scan-Dyna's
Ierdigbyggede
adaptor.
Her findes
ikke de to trykknapper
tit geDgeld
2 potentiometre
i stedet for
et. men udgangspunktet
Ior begge
konstruktioner
synes at vere
ens
at spiUe de hidtil skjulte impulser ud af plader eller bind. de fasom red 2seforskudte
reflektioner
kanals gengivelse overdoves af den
direkte lyd. Vi har ikke haft leilighed til at prsve
begge adaptorer
v€d siden af hinanden, men tror ikke de vil fungere vasensforskelligr.
har hort det
Vi, kendPr byggesettet,
dets egeni praksis. og bedsmer
skaber absolut positi!-t. De 4 kanade nye supler er let defincrbare,
plerende
ikke af psydimensioner
kologisk karakter, men klare realiteter.
Pa tegningeme
svarer L til venstre
kanal, R til hsjre, F frontkanaien
og tro det eller lad v&r' -- R
star tor bagkanalen. Der Iind...i r'.re8uleringspotmetre pe ster.
Cen. ior kanalerne F og B. son 'krl

STERE0byggeset
nsje afstelmG
med de to sidehsjthotalere, der giver det oprindelige
ved-ster@signal.
Vil
mn
andre
tilbage til nomal
ster@ i enkelt€
tilfElde,
sker det ved at dreje pol,.
metrene
helt
til
hojre.
Enhedens
maksimale
arbejdseffekt
er 2 x l5
Watt, spidseflekt 2 x 20 Watt. Opdelingen sker siledes: Forkanalen
er differencen mellem R og L, bagkanalen R plus L midtersignai. Der
kan reguleres
25
tor med minus
dB, bag ned til minus 54 dB.
Vi skal ikke ge i enkeltheder med
ai
monteringen
komponenterne,
men springe frem til det ojeblik,
hvor untten skal til at spille. MeD
farst skal det undersogcs, om d(
er
4 forhendenvarende
hsjttalere
faset ens, at membranerne atbeider
samme vej. Man prover med et 1,5
V batteri hvilken vej men)branen
sler ud (eller indl) Den vej, hvor
den slar ud, s€tter man en prik pa
h@jttaleren ved pluspolen pe batteriet. Prikkerne pa de 4 hsjtl-alere
.\'ar(r altsa til plus og skal forbrndei til det runde ben pd HTDIN stikket. Har man for eksempel et 3-vejs sat, er det bashojttaleren man skal rette sig efter.
Fasningen lykkeligt afviklet, hojttalerne sluttet til enheden, de to
ledninger
stikkes i radioens ellea
[orstirr](erens ilojttalerudgange.
Sd
.rlirll
kan det gor.i og De er
,i, 'r r , riin helt n:,: i.re,r le]:nik.

BYGGEVEiILEDNING:

(fdlg

silketryktegningen

pE printpladen)

1)

Forst monteres de to potentiometre pl og p2, der paloddes nogle
tridender
p3 potentiometrenes
ben, benene bukkes lerefter
ba6ud,
tr8denderne sattes ned i hullerne i printpladen
og loddes efler
vejledningen
pA bagsiden af garantibeviset.

2)

Modstand Rl monteres derefter,
en af de afklippecle trtdender
fra denne modstand monteres mellem a og b, hvorefter
denne
fastloddes.

3)

De tre lodcledjne trykkes i prlntpladen
efter de loddes og afklippes.

4)

De fire HT-bOsninger monteres nu pi strl-be ved ht l,ht
2, ht 3
og ht 4, hvorefter
de fastloddes.
Rlnglednlngen p& lre meter kllppes nu I to lige store stykker,
i den ene ende af hver af ledningerne
anbringes og ptloitdes
ht-din-sttkkene,
den anden ende 96r ind gennem fagptlaen af kar
sen i hul V og H, piloddes printpladens
tre loddedjne stlecles.
at den ledning der er forbundet med det flade ben i stlkket
p8loddes stel fra begge ledninger,
medens den ledning der kommer gennem V loddes til
L, altsA den anden halvdel af ledningen,
og den gennem H til
R.

5)

ved R,L og stel,

hvor-

6)

Printpladen
monteres nu i kassen med de to aksler ud gennem 69
to huller
I kassen, forpladen monteres og de to ndtrikker
pa
potentiometrene
paspandes. Printet
rni godt bue lidt.

7)

De to knapper

8)

To 12 mm skruer settes gennem de to huller
i bunden af kassen
gennem printpladen,
derefter
derefter
sattes de to motrikker
pi, og skruerne fastspandes.

9)

Bagpladen skrues p3 kassen.

1o)

11)

ptrnonteres.

Nu er LF 750 klar til
brug, de to ledninger stikkes i h@jttalerudgangen af forsterkeren
eller
radioen, V 1 venstre kanal, H i h@jre kanal. De 4 hojttaleretilsluttes
hver sit stlk
i LF 750, husk at mlnus skal vare det flade ben i HT stikkene,
Ies mere om dette under "polariten
pt h@jttalerne".
Hojttalerne
anbringes efter Fig. 5 , 6 eller 7.
LF 750 kan pAlirnes en hylde eller
selve stereoforstarkeren
ved
hjelp af kontaktlim.

KOMPONENTLISTE for

LF 750:

Nri--- - -yergr-:--_____ygre!sgEcri_
_________gelgslglce!__
P1
P2
RI

33 ohm
33 ohn
1o ohm

3 74 L
3 74 r
34oo/Io

Desuden skal anvendes:
1 stk. printplade
LF 75OP
I stk. Kasse
95 4 1
4 stk. HT-bdsnLnger
6255
2 stk. Din-HT stik
6 1 05
1 stk. forplade
98o9
2 stk. knapper
6932
3 stk. lodde@jne
964r
3 m.
Ledning
8 32 o
2 stk. skruer
9632
2 stk. mdtrikker
9535
I stk. bagplade
I r1.
loddetin
951o

Tradpotentiometer.
Trtdpotentiometer.
Tradmodstand.
JOSTT ELECTRONTC.
Indbygningskasse
m/hul ler .
Dln-HT b@sninger.
Din-HT stik.
R@il forplaile til
LF 750.
Krom knap rn,/sort kant.
Lodde@jne.
Ringledning.
12 run lang skrue.
3 mm mdtrik.
medf@lger indbygningskassen.
1 meter loddetln.

rEKNISI(E DATA:
llax.
arbejdseffekt:
Spidseffekt

Opdeling
Regulering
Regulering
i[ndring til
stereo

For
Bag
For
Bag
normal

:

:
:
:
:

t

2 x 15 Watt.
2 x 20 watt.
Difference mellern R og L .
R + ]J. midtersignal.
- 25 dB.
- 54 dB.
Pl og P2 drejes helt
til h@jre.
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POURITETEN PA HOJTTA],ERNEfiNdc
pi 1,5 Volt tilsluttes
hojttalerne,
og nar
Et batterl
membranen gir udad, setter man en prik pi hpjttaleren
plus, og
Prikken svarertil
ved pluspolen af batteriet.
skal forbindes med det runde ben pA HT-din stikket.
et 3 way sat, er det
Hvis man bruger denne metode til
man skal rette sig efter.
bash@jttaleren

H@JTTALERPI,ACERING:
L
R
F
B

svarer
svarer
svarer
svarer

til
til
til
til

Venstre
HojreForBag-

kana1.
kanal.
kanal.
kanal.

Fig. 4 viser hvordan man kan udbygge sit bestiende stereoanlag
med 4-kanal stereo, ved placering
af to ekstra h@jttalereaf
samme kvalitet
som de best8ende, e1ler eventuelt en bredb&ndshdjttaler
som f.eks. varenunmer 1138 pi 6 watt.
sin ret, og
Fig. 5 viser hvordan 4-kanal stereo kommer bedst til
anbefales, ogs5 her galderdet
at h@jttalerne skal
denne opstilling
h/jre og venstre
vare af mj.ndst samme kvalitet
som de oprindelige
typer.
i hvert hjorne
Fig. 6 viser hvordan man kan anbringe en hojttaler
kanrnan godt anvende to bredbandshdjtta
af stuen, i dette tilfelde
som de to h@jttalere
bag personen.

\-/

nemlig
4-kanal stereo-enheden LF 750 har to reguleringsmuligheder,
B (bag), pi disse kan
en til h@jttaler F (midt) og en tit hdjttaler
af 4-kanal stereo man @nsker.
man regrulere
hvor kraftig
virkning
FIG.4

q

FIG.5

+s

A
F

B

B

E

E

FIG.6

T

ft

s

RF

(r

@

6'

"4

