
BRG M9

BRG M9 Qualiton orsós magnó
(A Calypso M8-as kistestvére)

Komolyan mondom, hogy nem vagyok normális! Persze ezt nem szükséges
különösebben

bizonygatnom, hiszen ebben az állításomban eddig még senki sem kételkedett. Szóval
az van, hogy itt ül a sarokban egy BRG M8-as Calypso magnó. Olyan régen ül itt,

hogy a táblázatban 33-as sorszámmal szerepel. Ez a cikk pedig már a 714-es.
Szóval a beszerzés óta már eltelt egy kevéske idő. Én meg nem ám az M8-at

szedem szét, hanem veszek a Vaterán egy M9-et, és azt boncolgatom. Persze
az rendben, hogy szeretném bemutatni, hogy mivé lett az M8 összefűrészelve.
De talán először magát a kiindulási pontot (Calypso) kellett volna bemutatnom.



Doboz a dobozban, szépen csomagolva. 2322 + postaköltségbe fájt a pénztárcámnak.
A Vaterán az eladó a következő leírással hirdette meg:

BRG M9-es típusú szalagos magnó kb.1967-68-ból. A vezetéke végéről hiányzik
a villásdugó. Pár éve lett utoljára kipróbálva, akkor még működött. Most is ki

szerettük volna próbálni, de mivel hiányzik róla a villásdugó, nem mertük
beledugni a konnektorba. Ha időközben orvosoljuk ezt a problémát,

akkor jelzem.

Ez a leírás bármit is jelenthet. Persze nekem mindegy. Akár működik a magnó,
akár nem, én azt belekalkuláltam. Szóval nem lesz harag, ha belül véres a torka.



Itt valaki írni tanul, s közben szeretni is...

Tervem, hogy ezt a magnót elpasszolom. Gondoltam jó lesz az a doboz postázni
amiben

jött, s fel is dobtam menten a fáskosárba. Ha meg nem, akkor pont jó helyen van
hozzá,

hogy az első borongósabb őszi napon eltüzeljem. Az a valami a kályha tetején, az meg
a 87-es sorszámú ferde előlapos SANYO kazettás magnóm. Nekiálltam, aztán úgy

félbehagytam, hogy csak na! Remélem az M9 nem jut erre a sorsra.



Ez a magnó, mint azt már említettem, a BRG M8 Calypso kistestvére. A mechanika
kapott egy kisebb szögletes dobozt, valamint lehagyták róla a cafrangokat. Úgy mint:

- sebességváltó

- számláló mechanizmus

- felvételi trükk nyomógomb

- hangszín szabályzó gomb

- pillanat állj kapcsoló

- hangszórókimenet

Ha jól belegondolunk, átlag magnós nagyon jól elvan ezen funkciók nélkül. Ami talán
mégis hiányozhat, az a pillanat állj gomb, ami jól jön a felvételek könnyed indításához.

Szerencsére ezt (illetve ezen funkciót) nem herélték ki teljesen. Ugyan nincs a magnón
pillanat állj gomb, de az egyik előlapi csatlakozóról a távvezérlési funkció elérhető.

Tuchel, darab drót, s egy kapcsoló, és már meg is vagyunk a távvezérlővel.



Mondta az eladó, hogy nincs rajta dugó. Persze ez engem nem hat meg.
Egyrészt van itthon dugóm. Másrészt pedig van itthon komplett tápkábelem.

Harmadrészt egyáltalán nem félek csupasz drótvégeket dugdosni a konnektorba.

Csakhogy hiába dugtam be, a magnó meg sem nyikkant!
Akkor ennyit mára az eladó "múltkor még működött" kijelentéséről.

Rámértem műszerrel. A hálózati zsinór végén szakadást mérek. Ez akár még jó
jel is lehet. Például hátha csak a biztosíték, vagy a hálózati kapcsoló.

Mondjuk ha a trafó, annak speciel nem örülnék. Elkezdem



megbontani a gépet. Itt van az alján mindjárt
ez a két szép levehető műanyag rács.

Az egyiken keresztül az elektronika egy részét érjük el.

A másik alatt a feszültségválasztó kapcsolót láthatjuk, ami amúgy nem működik.
Nem hibás, hanem gyárilag eleve nincsenek leágazások a trafó primer tekercsén.
A motor (mint azt láthatjuk) külső forgórészes Papst. Érdekes megoldás, mert ez

a magnó az olcsóság jegyében született. Ellenben az a motor nem olcsó mulatság.



Már csak azért se, merthogy tőkés import.

Hurrá! Szakadt a biztosíték.
Persze megeshet, hogy attól szakadt, merthogy lehet leégett trafó...



Mióta megvettem ezeket a szép szortimentes dobozokat, azóta semmit sem találok.
Mégis mit keresnek az ágyguriga, a csavarok, és az akasztókampók között a

biztosítékok?



Annyira ramaty volt a hálózati zsinór vége, hogy ha dugót nem is tettem rá,
de legalább egy rögtönzött felújítást ráeresztettem.

Ránézésre úgy nagyjából megvan benne minden. Az üres lyukakból hiányzó
mechanikai



elemek a sebességváltóhoz tartoztak. Tapogatom, fogdosom, nyomkodom.

Hogy azt a jó k*rva édes anyádat!
És én még azt hittem, hogy a mállékonnyá váló gumialkatrész az Philips sajátosság.

Ezzel a szarral az a baj, hogy a szíj gumi állagból kátránnyá változott.
Ragad mindenhez. Letörölhetetlen. Egészen egyszerűen

nem lehet tőle megszabadulni. Juj de undok!



Azért kell nagyon vigyázni az ilyen szétmállott szíjazással, mert nem csak a kezünket,
s a kezünknél fogva minden mást mocskol össze, hanem álnok módon le is esik.

Ha lehullik a parkettre, belelépek, széthordom. Mehet a szőnyeg a kukába.
De akkor bizton mondom néktek barátim, repül utána ez a magnó is!

Nem csak a bal orsózó koszos, hanem minden más is a magnóban.
Szerencsére nem zsírköd ragacsos, hanem csak úgy egyszerűen jó poros.

Ez utóbbi azért jó, mert simán kiszedi a fölös anyagot a magnóból a porszívó.
Mint a képen jól látható, mindkét ékszíj hiányzik. Majd beletúrok a dobozomba...

Majd elfelejtettem mondani! Bedugtam a zsinórvéget a konnektorba. Jelentem a motor
forog,

bár igencsak randa hangja van. Lejátszás állásban a kombináltfej forrcsúcsát tapenolva
repked a varázsszem legyezője. Vagyis első ránézésre jó a trafó, és az elektronika.

A hangszóróval persze még akármi is lehet, de azt majd csak megoldom.
Mikor valamire így legyintek, akkor azzal biztosan megszívom...



Ezt a vastag port a porszívó nem hozza ki csak úgy, de majd én jól ecsetelem a
helyzetet.

Ahová a piros nyíl mutat, ott (oda) ki kellene lógnia a görgőhidat működtető
elektromágnesből egy pálcikának. A pálcika nyomná meg szegény

árva érintkezőt. Majd később utánanézek, hogy hová tűnt.



A gumilábak szegecselve vannak. Nem ők, hanem hat másik csavar fogja oda a magnó
alját a dobozhoz. Ahonnan a hálózati zsinór kibújik, az pedig egy kicsiny ajtó.

Ha kinyitjuk, akkor előtűnik egy üreg, amibe a hálózati zsinór behajtogatható.
Azért van így, mert ez egy hordozható magnó (van füle), s szállítás közben útban volna

a kilógó zsinór.

Most mond már? Én ugyan ki nem húztam...
Arról meg pláne fogalmam sincs (bár nem vagyok rá büszke), hogy milyen értékű



biztosítékot tettem bele. Valamit kivettem a dobozból és kész. Juj de barbár dolog!

A magnó alja műbőrborítású rétegelt lemezből van.
Bele lehetne kötni, de minek? Ezt tudtuk olcsón előállítani.

No meg erre volt kidolgozott technológiánk, hiszen a többi magnó is
(Terta 811, 922, Koncert, Calypso) ugyan ilyen rendszerű dobozban lakott.

http://oldradio.tesla.hu/szetszedtem/266brg-m4a/koncert.htm


Valamikor réges-régen, a rádiók hátlapjára rá volt nyomtatva egy un. csőtérkép.
Ezt megszemlélve tudtuk eldönteni, hová (melyik foglalatba) milyen cső való.

Ezen kedves szokás tranzisztor korszakba történő átültetési
kísérletének vagyunk most szemtanúi.



A magnó belseje alulnézetből.
Mindig van mibe belekötnöm, de menjünk csak szépen sorban.

Azt már említettem, hogy az Ikladi (magyar gyártmányú) motor helyett Papst van



benne.
Azt is említettem, hogy a hálózati feszültségválasztó kapcsoló az csak úgy ott van,

de a biztosítéktartáson kívül már nem csinál semmit. Diódák helyett pedig
azért van benne szelén, mert akkoriban még ez volt az olcsóbb.

Az elektronikára majdnem azt mondtam, hogy szedett-vedett. Aztán persze beugrott,
hogy erről szó sincs. Amit itt láthatunk, az az 1960-as években

nálunk elérhető kommersz alkatrészkészlet.



Tungsram tranzisztor.
Mivel más nem volt, ezért AC125-ös lett betéve az előerősítőbe első tranzisztornak.

Eloxált alumínium lemez alatt (árnyékolás) rejtőznek a zavaroktól védendő alkatrészek.



A szénréteg ellenállásokat, és azokat a csúfos barna pilincka lábú kondenzátorokat
én bizony már réges-rég kiszórtam a dobozaimból.

Akkor induljon a kötözködés. Mégis hogy néz ki itt ez a kapcsoló?
Ráadásul mi a csudát keres a hálózati tápkábel vége a bemeneti fokozattól egy centire?



Kellett nekem beszólni! Szakadt a magnó hangszórója. Szóval ezért nem szólalt meg.
Ez nem egy egyszerű darab. Egyrészt igen fura méret és forma. Másrészt 50 Ohmos.

Emlékeim szerint semmi másban nem volt ilyen szörnyszülött hangszóró.
Vagyis ha nem tudom megjavítani, nehéz lesz pótolni.

Majd pótolom a hiányzó gumikarikát, meg a csavart.
Ez nekem nagyon úgy hangzik, mintha ki akarnám pofozni ezt a magnót.



Pedig az az igazság, hogy inkább meg akarnám pofozni.
Hullajtja itt nekem a mocskot szanaszéjjel.

Szerencsére annyira poros volt a szíj, hogy nem fogott. Próbaképp megnyomtam
a papírlappal amivel az asztalról felszedtem. Fog ez is. Még szerencse,

hogy ezt a fogós dolgot nem az asztalom lapján próbáltam ki.



Majdnem üres a doboz, már csak a hangszóró van benne.

Illetve már az se.



Mint az jól látható, nem egy szokvány forma.
Kissé túlzásba esett a konstruktőr ezen ovál hangszóró megtervezésekor.

Nem én lyukasztottam ki, hanem már ilyen volt. Nem jó jel. Remélem, hogy csak
azért lyukas, mert a leesett hangszórórács helyén véletlenül belenyúltak.



Mint azt már említettem volt, az M9 egy az M8 alapjaira épített magnó. A valaminek
a továbbfejlesztése, vagy alapulvétele még nem volna baj, no de ha az alap nem

stimmel, akkor az sem fog, amit ráépítettek. Márpedig az M8 nem egy
kiforrott konstrukció. De róla majd inkább ott olvassunk.

Már persze ha valaha is elkészül az a cikk...



A trimmerekkel a végtranzisztorok nyugalmi áramát lehet beállítani. A cél egyrészt
az alacsony nyugalmi áram, másrészt a keresztezési torzítás eltüntetése.

Nagyon merem remélni, hogy ezt csak úgy megemlítettem, és
a gyakorlatban egyáltalán nem kell majd belefolynom.

Ezek itt a végtranzisztorok emitter ellenállásai.
Ellenálláshuzalból készültek, egy szokvány ellenállást felhasználva csévéül.



Hogy ez a fazékmagos tekercs a korrekciós lánc része, vagy a fázisfordító trafó?
Remélem nem lesz rá szükség, hogy visszafejtsem.

Ez a tekercs a kapcsolási rajzon L4-nek van jelölve. Onnan tudom, hogy mi ez, hogy
volt

ilyen a Terta 811-es magnómban. Búgáskompenzáló tekercs. A lejátszófej, mivel
tekercs

van benne belül, mindenképp össze fog szedni a környezetből kevéske hálózati
brummot.



Zavarforrásnak ott a motor, a trafó, meg az egész vezetékezés. Épp az előbb láthattuk
a hálózati kapcsolót az ő vezetékeivel, méghozzá közvetlenül a legérzékenyebb

fokozatok mellett. Szóval ez a tekercs arra való, hogy az összeszedett
hálózati zavarjelet egy ellenfázisú huszárvágással kioltsa.

Szerintem az a jó megoldás, ahol eleve nincs
zavar, de ettől még működik ez

a kompenzálós is.

Volt a Terta 811-es, meg a Terta 922-es. Nem mondom, hogy ezek valami csodák
voltak, de hogy finoman fogalmazzak, a Tertában (telefongyár) volt hagyománya
a magnógyártásnak. A BRG-ben meg nem. A BRG részéről a totálisan elcseszett
Koncert magnót pusztán jóindulatból jobb meg sem említeni. Szóval mikor én azt

látom, hogy úgy kell kitekerni egy csavart, ahogyan az a képen látszik, akkor
bennem sok minden felderül, de átgondolt konstrukció az valahogy nem.

Tegyük fel, ezt én követem el. Azt mondom, hogy elsőre lett ilyen.
Van is nekem egy pont ilyen szerencsétlen konstrukcióm.

http://oldradio.tesla.hu/szetszedtem/266brg-m4a/koncert.htm
http://oldradio.tesla.hu/szetszedtem/015woblerszkop/wobler.htm


Az M8-ban a panel meglehetősen hozzáférhetetlen volt. Ez a panel, ha nem is könnyen
(több helyen is akad), de kihajtható. Vagyis legalább ezen a problémán segítettek.

Mondjuk ha akkor is ki lehetne hajtani a panelt, mikor a mechanika benne
van a dobozban, de ne legyünk telhetetlenek...



A lendkerekes témát már kiveséztem a Calypsónál...

A panel is rettenetesen poros. Ez azért érdekes, mert a magnó alapállásában, mikor
a hasán fekszik, ez a rész lefelé áll. Ha meg be van csukva a doboz, és a hátfalon ül,
akkor meg függőlegesen áll a panel. Szóval csak úgy lesz ilyen poros, ha a tetejére

van letéve. Persze egy padláson bármi előfordulhat. Tíz év állásban meg pláne!



A középső tuchel kapcsolós. Mikor beledugjuk a dugót, oldja az elektromágnes
áramkörét.

Vagyis innen lehet kapcsolgatni a pillanat állj funkciót.

Hol van ez már...



Kivettem a lendkereket. Egyrészt ki kell venni a meghajtó szíj cseréjéhez, másrészt
koszos.

Persze a kosztól nem lesz neki semmi baja, ha csak az nem, hogy kicsit benő.
Mivel megtette (kézzel nehéz volt megforgatni), hát kivettem.

Ritka szép nagydarab ez a lendkerék!



Már megint ez a ragadós szíj! Csak ne potyogjon ki, és ne kenjen össze semmit.
Van egy jópofa négysebességes Philipsem a pincében, amiben pont ilyen állagú a szíj.

De nem csak hogy pont ilyen, hanem olyan hosszú, hogy fel sem merem hozni!
Majd akkor állok neki, ha egyszer végre rend, illetve hely lesz a pincében.

Vagyis soha...

Konkrétan meg mertem volna rá esküdni, hogy van itthon hozzávaló szíjam.
Találtam is a dobozban, csakhogy mind a három szakadt.

De hogy szakadt szíjat minek tartok...

http://users.atw.hu/kepekszoveggel/023pince/rendrakas.htm


A jobb orsózóhoz viszont akadt szíj.
Legalább ezt nem kell venni a boltban.

Ez egy nagyon de nagyon rejtekdoboz. Ne is kérj innen semmit, mert úgy sem adok!
Apukám vésztartaléka a szekrény mélyéről. Persze M8 széria lendkerék szíj az nincs.



Csak olyan mintha találtam volna szíjat. Persze nem. Csak a méretazonosítás miatt
tettem

ki egyet holnapra. Érdekes, de kétféle méretet találtam. A hosszabbik lesz a jó.
Hátha mást is érdekel, ezért ideírom. BRG M9 Qualiton szíjméretek:

lendkerékhez 146x2

jobb orsózóhoz 125x2

A szíjak kaphatók az Oring KFT-nél a Szinyei Merse Pál utca 14 szám alatt.

http://www.oring.hu/


Rakosgattam ide-oda, végül összetekertem.

Míg nem lesz szíj, addig is pucolgatom a magnót ahol illik. Vagyis mindenhol.
Például a leeresztő orsó tengelyébe -pont mint a főtengelybe- bele volt nőve a zsír.

Az apróbb műanyag alkatrészek a csapban fürdenek.



Kicsit ráuntam. Mára elég volt belőle.
Úgy szétborítottam szerencsétlent, hogy már mindenhova jutott belőle egy egy darab.

Ezek itt az ágyam előtt ülnek.

A magnó teteje a nagyszobában hever. Az okozott rendetlenség engem meg lever.



Itt még nincs ám vége a cikknek, csak annyi a kép, egy oldalra sok lett volna.
Ha a továbbiak is érdekelnek, akkor kérlek nyomd meg az alábbi gombot.

Utóirat:
Aki úgy érzi, hogy fel van iratkozva a hírlevélre, de nem kapja, az nézze meg

a Gmail (esetleg Freemail) fiókját webfelület alól. Ott leszek a spam mappában...

BRG M9 Qualiton orsós magnó
(A Calypso M8-as kistestvére)

Ezt egészen egyszerűen nem lehet így itt hagyni. Ha megteszem, az biztos, hogy
holnap

mikor hazajövök, nem magnózni szeretnék, hanem mondjuk levelezni.
Szóval rendet kéne tennem, mielőtt lefekszem aludni.

mailto:webkonyvek@gmail.com?subject=Subscribe%20(kerlek%20tegezz)


A műanyag alkatrészek épp jó helyen vannak itt a száradáshoz.

A dobozt is kimostam, csak mivel fából van, nem különösebben intenzíven. Kapott egy
gyors mosószeres szivacsos dörgölést, és kész. Mikor a fedél került sorra, ahogy a

belsejét
megdörgöltem, egyszerűen kiesett belőle a középső lap (vászonszerűség) a két

szalagorsót



tartó szivacskarikával. Gondoltam majd úgyis vissza kell ragasztanom a lapot, ezért
bátran

lecsapattam róla a koszt a tussal. Majd mikor még mindig azt éreztem, hogy fogásra
ragad,

betettem a helyére, s apróbb tárgyakkal lenyomtam a széleinél. Minden külön ragasztó
felhasználása nélkül simán visszaragadt a helyére. Remélem, hogy majd a többi

részletprobléma is ily könnyedén fog megoldódni. De persze nem...

A doboz többi részét elvittem száradni az ablakig. Mikor kinéztem, meglepődve
tapasztaltam, hogy odakint még világos van. Vagyis még koránt sincs este.

Tudom, hogy van az a szerkezet amit valami órának vagy hogy hívnak,
s az idő múlását mutatja, de most valahogy elkerülte a figyelmemet.



Ha nincs este, akkor nem kell lefeküdni. Megyek is egyre mélyebben befelé a magnóba.
A bal oldali (leeresztő) orsót már kitakarítottam, jöhet a jobb.

Jobb a nagy l*faszt... Ez a rosszabbik.
Például a két forgó tárcsa közé be van nőve egy darab ékszíj.

Forgatni pedig kifejezetten izommunka.



Szerencsére a belenőtt gumi jelen esetben nem fog, mert ez meg teljesen kiszáradt.
Már egy kis egérszar formára punnyadt guminak is tudok örülni...

Használt neki a takarítás. Ugyan még zörög, de azon egy alátéttel, s némi zsírral lehet
segíteni.

Most a jó!



Az ékszíjat nem lehet csak úgy egyszerűen feltenni a helyére. Van hozzá egy trükk.
Ki kell venni a képen látható csavart, és az alatta leledző távtartót.

A keletkezett vékony résen keresztül már átfér a szíj.

Ezt a paneldarabot egyszerűen nem tartja semmi, csak a ráforrasztott drótok.
Az egyszerűség kedvéért ez nem nyomtatott áramköri lap, hanem csak szegecselt.

Panel, lyukak, szegecsek, drótkötések. Például a képen látható alkatrészmennyiség, és
pláne tömeg (már úgy értem az alkatrészek súlya) esetében jobb is ez a szegecses

megoldás, mint a könnyen felváló rézfóliájú korabeli nyomtatott áramköri lap.



A jobbra pörgetés mechanikai megoldását már épp eleget ekéztem az M8
bemutatásánál.

Nehéz eldönteni, hogy mi ez. Lehet kényszermegoldás, de akár zsenialitás is.

Mikor ilyen hang jön belőle, nekem nem a zsenialitás szó jut az eszembe.



Franc se akarta kiszedni innen ezt az izét!

Megtörtént az a hihetetlen eset, hogy mindkét zéger gyűrű fogóm csúcsa letörött.
Ezek ezer éves szerszámok. Vajon miért pont most adták fel?



Szerencsére még emlékszem a fogótulajdonlás előtti időkre, mikor hozzávaló szerszám
híján egy méretes csavarhúzóval oldottam meg a zéger gyűrűk le és felszerelését.

Igaz, néha kicsit reszelgetni kell a csavarhúzókat, de az nem egy probléma.

Visszaszereltem az egész miskulanciát. Görgő lepucolva, tengelyek bezsírozva.

Hát ez nem sikerült.
Ugyan csendesebb lett egy picit, de az elöregedett gumi zenélését nem tudtam



eltűntetni.

Ezt a törtvonalas szalagpályát aki kitalálta...
Mondjuk én is követtem el ilyet. Csakhogy én (igencsak) amatőr vagyok, nem mérnök!
Az a piros lapocska a törlőfejen fogalmam sincs mi célt szolgál. Leginkább csak arra jó,
hogy útban van a szalag befűzésekor. Ki is szedtem. Közelebbről megszemlélve olyan
(süllyesztett furatok), mintha gyári lenne. Ennek ellentmond a felesleges plusz lyuk.

http://oldradio.tesla.hu/szetszedtem/714brg-m9/075kivettem.jpg


Mivel nincs szíj a lendkerékhez, kézzel tekergetni próbából meg semmi kedvem,
így nem jutok ma tovább. Majd holnap folytatom.

Szegény szalagnak van egy állaga. Nem csak poros, de még gyűrött is kicsit.
Ha feléled a magnó, majd meghallgatom, hogy milyen zenék vannak rajta.



Persze ha nagyon akarnám, meghallgathatnám a szalagot az M8-on is.
Most elgondolkodtam. Úgy emlékszem, hogy működik.

Mindegy. Majd kiderül, ha egyszer odajutok.

A lendkerék alsó csapágya egy szem golyóból áll.
Kitörölgettem, s adtam neki egy kis zsírt.



A panelnek nem mertem nekimenni takarítási célzattal, mert ha elkezdenek lejönni róla
a drótok, akkor biztosan kiborul nálam az átokláda.

Befűztem az új szíjat. Jelentem méret eltalálva!

Mechanikailag ránézésre rendben. Minden úgy forog, ahogy kell.



Gondoltam kész. Jöhet az elektromos részek próbája.

Azért próbából rádobtam a szalagot, viszi-e a mechanika rendesen. Nem csak viszi,
hanem szól is.

Persze nem az eredeti hangszórója van rajta, de az most mindegy. Ami viszont nem
mindegy,

az az, hogy a legkisebb terhelésre leáll a szalagtovábbítás. Ha csak kicsit is sandán
nézek

a leeresztő orsóra, egészen egyszerűen nem viszi tovább a nyomógörgő a szalagot.

Hiába tranzisztoros a magnó, a varázsszem olcsóbb volt mint egy kivezérlésjelző
műszer.

Szóval csak az olcsóbb ára miatt került bele ez az EM80-as elektroncső.



Próbáltam megpucolni a helyén, de nem sikerült.
Bármennyit is dörgöltem, mindig maradt rajta még egy kis szalagpor.

Ahogy a kiszedett görgőn elnézem ezeket a ferde nyomokat, ez bizony sodorta a
szalagot.

Házi körülmények között egészen egyszerűen képtelenség egy gumigörgő esztergálás.



Pontosabban szólva a görgőt nem esztergálni, hanem köszörülni szokás. Ez persze
teljesen mindegy, hiszen se köszörű, se eszterga nincs itthon. Mondjuk ha egy

alkalmas méretű csavarból kiképzett tengelyre két oldalról kúpos anyával
ráfogatom, egyik oldalról valamivel (Miniplex fúrógép) megpörgetem,

miközben a tengely másik végét kitámasztom valamivel, például
alkalmas méretű jól kitámasztott csapágy, akkor már csak

egészen kevés választ el tőle, hogy épp feltaláljam
az esztergapadot. Csak a köszörűt kell még

valahogy stabilan odafogatni.

Ez egyáltalán nem az, amiről az előbb beszéltem!



Ha már úgy is nekiálltam zörögni, felújítottam az egyik zéger gyűrű fogómat is.
A másiknak is nekiestem, de azt keményebb fából faragták. Nem vitte a reszelő.

Azért voltam kénytelen kipofozni a fogót, mert ezeket az alkatrészeket
-alkalmas szerszám híján- nem egyszerű visszagyűrűzni.



Konkrétan a görgőhidat működtető elektromágnest eszem ágában sem volt kiszedni.
Viszont ha már úgy is épp itt jártam, gondoltam megnézem, hogy hová lett

a mozgórész végéről az a pálcika, ami az érintkezőt működtetné.

Innen kellene kiállnia. Hát ezzel a részlettel később még kezdenem kell valamit.
Vagy ha eddig jó volt így, és ha lusta leszek, akkor így marad.



A kombináltfejhez egy filcpapucs nyomja oda a szalagot. A filcpapucsot egy rugó
nyomja.

Ez az a rugó. A képek szépen sorban: Eredeti, igazított, ilyennek kell lennie.
A műtét után már valóban rá is nyomja a filcdarab a szalagot a fejre.

Belehallgattam a szalagba. Jól hallhatóan középhullámú rádióadásról készült felvételek
vannak rajta.

Találtam egy URH-ról készültet is. Itt már cinek is hallhatók. Egészen elfogadhatóan
szól,

bár kicsit sípláda hangja van. Ez szerintem nem a próbahangfalamnak köszönhető,
hanem annak, hogy az eredeti hangszóró 50 Ohmos, a ráakasztott pedig csak 4.

A végfok kimeneti csatoló kondenzátorát 100-ról 1000 mikróra kéne cserélni.

Nyomkodtam kicsit a gombokat, s azt vettem észre, hogy ennek a magnónak a
kezelése még mindig

az ujjamban van. Szóval az úgy volt, hogy a rengeteg strapától annyira elkopott a Tesla
B4 magnóm

minden része, hogy már csak folyamatos tákolás mellett lehetett üzemben tartani.
Ekkor apukám

hozott nekem egy iskolai selejtezésből egy BRG Calypso M8-ast. Mint magnó, ez
egyértelmű

visszalépés a Tesla B4-hez képest. Viszont a szétkopott Teslával ellentétben az M8
legalább

működött. A videón egyrészt az látható, hogy még a kamerán keresztülnézve is tudom
kezelni a gombokat. (ez nekem amúgy nem szokott menni) Másrészt furán kezelem
őket. Nem hagyom felcsapódni a gombokat, hanem rajtuk tartom az ujjam.

Beidegződés. Ha úgy kezelem, hogy zongorázok a gombokon, akkor
a műanyag gombokat a fémlemezekre rögzítő ragasztó hamar

elenged, és akkor repkedni fognak a szobában a gombok.
Van is egy épp ilyen billentyűkészletem, amiről
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 az összes gomb szabadon lejár.

Meg kéne javítani az eredeti hangszórót, mert ezt típust mással pótolni...
Sajnos nem csak hogy nem értek a hangszórójavításhoz, de még vaksi is vagyok.

Persze magát a hangszórót még látom, de az apróbb részeit már annál nehezebben.
Amit a vaksiságom ellenére tisztán látok, az az, hogy ez szívás lesz.



Nem néz ki valami jól ott közép tájt azokkal a beázás nyomokkal...

Nem csak lyukas, hanem szinte porlik / mállik a hangszóró papírja.



Ráadásul nem csak hogy szakadt, hanem a javítási nyomokból arra következtetek,
hogy már korábban is volt vele probléma.

Nekinyomtam a pákát az alumínium kupaknak, amitől az azonnal leugrott a helyéről.



Nem én égettem el a hangszóró membránját az előbbi pákás akcióval, hanem a papír
állaga már eleve ilyen volt. Ropog ahogy piszkálom, és mállik szét az egész.

Ez viszont én voltam. Olyan ügyetlenül kapaszkodtam bele, hogy kifordult a kezemből.
Aztán persze szegény maradék membránnak már semmi maradása sem volt a helyén.



A lengőcséve teljesen ép, szóval nem tőle égett meg a membrán.

Akkor viszont vajon mitől lett ilyen?
Mert hogy az a barnaság, az konkrétan az égés nyoma.



Persze most már mindegy, mert ennek már úgy is annyi.

Az a baj ezzel a hangszóróval, hogy ez ide nagyon patentül illeszkedik. Vagyis semmi
mást

sem lehet csak úgy egyszerűen befaragni a helyére. Először azt ötöltem ki, hogy
veszek

két kisebb 16 Ohmosat. Egyrészt olyat még valószínűleg lehet is kapni, és a kétszer
16, az már majdnem 50. Vagy három kicsi kerek 16 Ohmos, és az akkor már 48.
Szerencsére még idejében észrevettem, hogy egészen egyszerűen nem volna

elegendő hely a hangszórók mágneseinek.



No meg hol van nyitva hangszóróbolt éjjel? Amúgy ez egy lámpa az utcánkban.
Ami számomra furcsa a képen, az a repkedő bogarak totális hiánya. Egy szem lepke

nem sok, annyi sincs a képen! Úgy emlékszem, hogy régen mindig nagy volt a rovarok
nyüzsgése a lámpák körül. Meg még arra is emlékszem, hogy a szomszéd srác

magnója
nálam végezte mint alkatrész. Márpedig a Tesla B90-ben hatalmas ovális hangszóró

van, nekem pedig épp egy ilyenre van szükségem. Nem hinném, hogy kidobtam
volna szegény B90 hangszóróját. Szóval már csak meg kell keresnem.



Jól emlékeztem.
Egyrészt valóban nem dobtam ki, másrészt tényleg nagy.

De sajnos nem csak hogy nagy, hanem egyenesen túl nagy.
Hát ez kérem nem fog beférni!



Emlékezetem segítségéül hívtam a szétszedtem rovatot. Tesla B100-at is boncoltam
már,

és emlékeim szerint abban is ovális hangszóró van. Most csak a méret a kérdés.
Ahogy így elnézem, a B100-as hangszórója ennél jóval kisebb, tehát bele

kell férjen az M9-es házába. A B100-at kipofozás után egyből el is
adtam. Ellenben kellene hogy legyen még egy roncs a pincében.
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Nagyon mélyre kellett betúrnom, hogy megtaláljam, de szerencsére még megvan.

Ez lett volna az én magnóm, miután szegény Tesla B444-es gépemet is a teljes
szétkopás

határáig használtam. Magnóépítési alapnak szerintem jobb lett volna egy Tesla B70,
de olyanom nem lévén, ennek álltam neki. Elektronikai szempontból ez a magnó

mondhatni elmegy. Ami engem nagyon zavart benne, az a bizonytalan
szalagvezetés. Hasonló elképzelésem volt a szalag fejekre

történő ráfeszítéséről, amint mondjuk az AKAI magnóknál láthatunk.
Vagyis nem kell filc. Stabil szalagfeszítő erő kell, s a fejekre szépen ráfuttatott szalag.



Fentebbi elképzelésem házilagos kivitelben, reszelőkőkre és amerikánerre komponálva.
Kiszedtem a fejeket és a szalagpálya elemeit tartó alumínium lemezt, majd reszeltem

belőle
egy nagyobbat. Gondoltam ezen jobban elférek kísérletezés közben. Mint az a

szakavatott
szem számára feltűnik, a főtengelyre rá van húzva egy dupla átmérőjű csődarab. Ez

nem
sebességváltó akart lenni, hanem 19-es sebességre való áttérés. Aztán az vetett véget

ennek a projectnek, hogy Sántik Jóska kollégámtól igen baráti áron, 2.500 pénzért
vettem egy döglött AKAI 4000DS csudamasinát. Csuda hibái voltak! Mindkét orsózó,

és mind a lejátszó, mind a felvevő fej szét voltak kopva. Ezeket hozott apukám a
műhelyből.

Persze a tüskék használtak voltak, ellenben szinte egyáltalán nem lógtak az
enyémekhez

képest. Viszont nem is belevalók voltak, hanem egy GX 4000 levedlett alkatrészei.
Nem örültem, hogy faragnom kellett hozzájuk a magnót, de megoldottam. Viszont

annak, hogy a fejek nem a 4000DS-be, hanem a GX-be valók, annak nagyon örültem.
Mindezek ellenére a magnó használhatatlan volt, mert mindkét erősítőcsatornájában

kiment
az LD3141-es IC. Szerencsére ezt a problémát is sikerült megoldanom. Az LD3141 IC,
ha boltban nem is kapható, de könnyűszerrel után építhető. Ugyan az eredeti belső

kapcsolási rajza nem volt meg, de a sima AKAI 4000, és a 4000DS MK-II között
épp az az elektronikai lényegi különbség, hogy az egyik gép integrált áramkörös,
a másik meg tranyós. Szóval tulajdonképpen csak annyi volt az egész IC építési

feladat, hogy az MK-II kapcsolási rajzán körberajzoltam az IC-t tartalmazó
kapcsolási részletet. Paneldarab, két tranyó, pár ellenállás, drótlábak.

http://oldradio.tesla.hu/szetszedtem/068akai4000/akai4000dsmk2.htm


De rég is volt...

Így nézett ki működésileg az én törtpályás szalagvezetési megoldásom.
Sötét volt a pincében, azért homályos a videó. A témát tekintve ez nem akkora baj...

Kiszedtem a B100-ból a hangszórót, s ha már úgy is a pincében jártam,
egy amúgy hiányzó fejtakaró burát is túrtam a magnóhoz.

Eredetileg ezek a kis műanyag pöckök tartották a hangszórórácsot.
Hogy maga a rács mitől tört le?



Valószínűleg attól, hogy javításkor -igen barbár módon- innen mentek neki a
hangszórónak.

Nem vittem magammal a fotómasinát, ezért nem készültek képek a hangszóró
és a doboz közé illeszkedő közbetét pincebeli készítéséről.



Mindig szokott idefent hányódni néhány ilyen szivacsos lap.
Most nem volt. De persze csak azért, hogy újfent mehessek turkálni a pincébe.

Szabadkézi rajzból sosem voltam jó, nekem vonalhoz mindig kellett a vonalzó.



Mikor a múltkor nem akartam szétszedni a magamnak következő szétszedendő
lomként

beígért mini videojátékot, s a szétszedés helyett inkább unottan turkáltam a fiókban,
akkor az kiesett. Ha más haszon nem is, annyi csak lett a fiók felújítási akcióból,

hogy a vékonyabb elválasztók okán már nem szorul be a fiókba a vonalzóm.

Kell egy ilyenforma szivacslap is a farostlemez közbetét és a magnó doboza közé,
különben zörögni fog.

http://oldradio.tesla.hu/szetszedtem/673kvarcjatek/laptopforma.htm


Darab ideig nézegettem a rácsot, majd egyszer csak eluntam a bámulását,
s az egyszerűség jegyében visszaragasztottam melegtakonnyal.

Persze hiába vágtam ki ezt a szivacsdarabot, ha elsőre úgy kihagytam belőle,
hogy csak úgy zörgött! Ráadásul szó szerint.



Így lesz jó, csak előbb még rá kell csavarozni a közbetétre a hangszórót.
Ha még mindig érdekel a téma, van ez a cikk tovább is.

Nyomd csak meg szépen ezt a gombot!

Utóirat:
Aki úgy érzi, hogy fel van iratkozva a hírlevélre, de nem kapja, az nézze meg

a Gmail (esetleg Freemail) fiókját webfelület alól. Ott leszek a spam mappában...

BRG M9 Qualiton orsós magnó
(A Calypso M8-as kistestvére)

mailto:webkonyvek@gmail.com?subject=Subscribe%20(kerlek%20tegezz)


Mi is hiányzik még innen?

Hiányzik egy gumicsík (régebbi hangszórók esetében vastag filc) körbe a hangszóró
pereménél. A Tesla B100-ban eredetileg elég furán volt befogatva ez  hangszóró.

A két szélénél fogva tartotta egy egy lemezke. Mivel semmire sem feküdt fel
a hangszóró pereme, ezért nincs a hangszóró peremén se filc, se gumi.
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Majd akkor most lesz. A célra éppen megfelel egy kivénhedt egéralátét.
Minden jó még valami másra is. Ez az igazi Ezermester életérzés.

Már megint szabadkézi rajz...

http://oldradio.tesla.hu/em.htm


Az egérpadról lehúzott piros vásznat eltettem. Hátha jó lesz még valamire.
Miért? Az egérpad is milyen jól jött!

Innen nézve egyre jobb a helyzet.



Innen nézve ellenben nem pontosan. Már úgy értem, nem illeszkedik pontosan.
Én ugyan nem faragok újabb közbetétet, jó lesz ez így is!

Nem szereltem össze, csak összepróbáltam.
Gondoltam jobb ha most derül ki, hogy nem illeszkedik valahol. De illeszkedik.



A pincében fellelt fejtakaró búra azonban nem illik erre a magnóra.
No nem a sebességváltó számait jelző táblácska miatt, hanem fizikailag.

Egyszerűen nem pattan be, mert nem fér be a dárdahely a számára kiszabott lyukba.
 No de úgyis én vagyok az erősebb! Hiába ellenkezik, hiába van benne kitartás.



Nekem ugyanis van reszelőm.

Reszelés közben lepattant a feliratos lapocska.
Legalább nem kell foglalkoznom a kipiszkálásával.



Lecsiszoltam róla az amúgy is kopottas felesleges feliratot.

Majd visszaragasztottam a helyére.



Ha kiszedném a behúzómágnesből a magot, fúrnék a végébe egy lyukat, menetfúrás,
csavart bele, akkor volna mi megtolja az érintkezőket.

Azért ennél én lustább vagyok.

Munka helyett inkább lesétáltam a pincébe a relés dobozomhoz.
Balra kicsit lent épp látszik is egy komplett tekercs.



Mélyebben beletúrva a dobozba pedig egy egész csomó másik.
Gondolom Ezermester egységcsomagból származnak.

Sajnos nem látszik a fény az alagút végén. Ahová a nyíl mutat, ott kellene áttörnie
a fénynek a sötétet. Vagyis ebből a tekercsből hiányzik a lyuk. Mondjuk abban

sincs, ami a magnóban van. Hogy aztán gyárilag ilyen selejtes? Vagy utólag
tett bele valaki egy oda nem illő alkatrészt? Ki tudja azt már kideríteni...



A lényeg, hogy félre van téve (pont ilyen esetekre) a pince mélyére egy M8 donornak.
Mondjuk az, hogy az elektromágnes végén kapcsoló érintkező lenne az M8-ban,

az speciel nekem egyáltalán nem dereng.

Most úgy is csak az a lényeg, hogy van-e pálcika a mag végén, vagy nincs. Van.
Mégpedig úgy van, hogy az M8-ban érintkezők híján nincs is mit megnyomnia.



Mint azt már említettem, nincs lyuk az elektromágnes állórészén.
Persze ezen nem múlik. Cserélem az egészet, ahogy van.

Nem akartam ezt a részletet ennyire piszkálni, de a magnó már csak egy ilyen eszköz.
Mikor az ember azt hiszi, hogy valamely része rendben van, akkor szinte biztosan

téved.



Mert hogy ez most pont úgy néz ki, mint ami teljesen rendben van.

És nem csak hogy úgy néz ki, hanem első ránézésre tökéletesen működik is.
Persze nem. De erről majd kicsit később...

Gondoltam növelem egy kissé az életben maradási esélyeimet.
Kap a magnó egy szép új hálózati kábelt.



Mintha az előbb már említettem volna, hogy én nem tenném a hálózati kapcsolót
a bemeneti fokozat közvetlen közelébe. Olyan közel van, hogy még

ki is kellett vágni az árnyékoló lemezből, hogy odaférjen.

Kikötöttem a kábel végét, de hiába húztam, nem akart kijönni a mechanikából.
Vajon miért kellet ennyire eldugni ezt a tehermentesítőt?



Ahová az alsó nyíl mutat, ott egy kihasználatlan átvezető lyuk található az alaplemezen.
A felső nyíl pedig arra a kábelre mutat, melynek benne volna a helye.

A Koncert magnó kapcsán már korábban is felmerült,
hogy a technológiai fegyelemmel hadilábon

álltak a BRG-ben. Én ki nem igazítom!

Gondoltam kapcsolgatom kicsit ki-be a magnót. Nem sikerült kikapcsolni. Mondjuk
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eddig
nem is volt rá szükség, úgy hogy nem is próbáltam. A hernyócsavar sliccétől jobbra

eső rész azért fényes, mert ahogy hozzányúltam a csavarhúzómmal, egyből le is
törött. Még jó, hogy pont az volt a baja, hogy nem volt meghúzva a csavar.

És persze a párja se, így beletörve is simán kihozta a csavarhúzó.

Mivel nincs a környékben semmi, amibe a kiálló csavarfej beakadhatna,
ezért nem túrtam a dobozomban ideillő hernyócsavarokat.

Kapcsol a kapcsoló. Kezdenek összeállni a dolgok.



Régebben volt a középső fiókomban egy közdarab a porszívó végére, amivel le tudtam
szűkíteni a porszívócső végét, hogy az ilyen kis helyekre is beférjek. Sajnos

már nincs meg ez a feltét. Cserébe mára megbékéltem a porral...

Nekem erről az jut eszembe, amit ipari tanuló koromban mondtak mindig a mesterek:
Kisfiam! Ha nem értesz hozzá, akkor ne piszkáljad! Még jó, hogy értek hozzá.

Kiegyenesítettem az összes rugót, majd be is állítottam. Már kapcsol is.

Ezzel a panellel is kezdeni kellene valamit. Hiába kerestem, hogy mi tartotta eredetileg.
Ott a csavarfej festékpötty megoldású rögzítésének nyoma, de egy korábbi

javításkor elveszett az alkatrész, amibe a csavar bele volt tekerve.



Kerestem pár lemezdarabot, de egyik sem tetszett.

Végül egészen egyszerűen betoltam a két lemez közé a panelt. Pont beszorult.
Megint elegem lett mára ebből a magnóból. Majd holnap folytatom.



Míg újra neki nem esek, szépen csendben ücsörögnek az alkatrészek a kályha előtt.

Nézzünk bele kicsit közelebbről az elektronikába.

A panel közepén átvonuló kapcsoló szorul.
Ez eddig azért nem derült ki, mert eddig még nem próbáltam felvétel állásba kapcsolni

a magnót.



Ez van az árnyékoló lemez alatt.

A szegecsek azért vannak, mert ha a másik oldalon közvetlenül a panelra lennének
ráforrasztva a vezetékek, akkor feltépnék a gyenge tartású fóliát.



Nem hazudott a kapcsolási rajz. Valóban AC125-ös tranzisztor van az előerősítőben.
De nézzük csak meg közelebbről a magnó kapcsolási rajzát.

Semmi extra. Épp hogy csak annyi anyag van benne, amiből kijön egy magnó.
Azért van pár érdekes részlet.
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Az a kapcsoló, az konkrétan alig ér össze.

  Hogy az egész erősítőrendszer germánium tranzisztorokból épül fel, azon nincs mit csodálkozni, hiszen akkoriban ez volt elérhető.

  A hangerő szabályzó potméter érdekes mód nem az elő és a végerősítő fokozat között található, hanem egyből az első tranzisztor
után. Ezt nem így szokták, mert így ha lehalkítjuk a magnót, a letekert hangerő szabályzó nem tünteti el a T2 + T3 tranzisztorok
által termelt zajt.
  Cserébe mind lejátszás, mind felvétel állásban maradhat a poti a helyén, nem kell a lábait átkapcsolni.

  A végfokozatban nem végtranzisztorok vannak, hanem kutyaközönséges AC128-ak. Persze arról lehetne vitatkozni, hogy mit
tekintünk teljesítmény tranzisztornak.

  A 24 Voltos tápfeszültség viszonylag magas. Ez azért kellett, mert mondjuk 12 volton nem tudott volna megfelelő 
leadni a végfokozat. A 24 Voltot bírják az AC128-as tranzisztorok, viszont nagyobb áramot már nem. Ezért 50 Ohmos a hangszóró.
Ráadásul előny, hogy 50 Ohmos terhelésre elég a 100 mikrós kimeneti csatolókondi is. Például 4 Ohmra 1.000 illik, az pedig már
drága alkatrész.

  Hogy a végfokban fázisfordító trafó van, az nem baj. Akkoriban így volt szokás. Ennél komolyabb
magnóban is láthattuk ezt a megoldást.

  Ott van még az EM84-es elektroncső, mint kivezérlés jelző. Ez is szintén az olcsóság jegyében. Mert hiába dolgoztak ki a BRG-
ben az M8 alapjain egy sztereó változatot, ha egyszer a kereskedelem valami olcsót szeretett volna. A nép úgy általában jobban
örült volna egy mutatós műszernek, de az EM84 annyira egy igénytelen állat, hogy képes, és még a tápfeszültséget is 
magának egyenirányítja.

  Utoljára hagytam az elektromágnes által mozgatott érintkező által kapcsolt ellenállást. Csóválom csak a fejem, 
erről a megoldásról semmi szépet sem mondani. Már persze azon kívül, hogy működik.
  Szóval az úgy van, hogy ebben a magnóban nincs stabilizálva a tápfeszültség. Ez nem akkora baj, hiszen sok másik magnóban
sincs stabilizátor. Valamint az van, hogy a törlő oszcillátort kivéve, a többi erősítő fokozat tápfeszültség függése elhanyagolható.
  Mikor a behúzómágnes behúz, akkor elkezdi zabálni az áramot. Hogy ne rántsa meg számottevően a tápfeszültséget, ezért a
gyárban azt találták ki, hogy amíg az elektromágnes nem eszi az áramot, addig eszi helyette az R44 jelű 120 
  Tesláéknál ez úgy van, hogy mikor behúz az elektromágnes, a kapcsoló érintkező átkapcsolja az áramot egy sokkal 
ellenállású (több menetes) tekercsre, hiszen behúzott állapotban alig szükséges valamicske tartóáram.

  Hogy felvételkor nem az előerősítő hajtja meg a kombináltfejet, hanem a végfok, az is elfogadott megoldás egy ilyen olcsó
kategóriájú magnóban.
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Gondolkodtam rajta, lecseréljem-e a végfok AC128-as tranzisztorait. Illene, mert most,
hogy nem 50 Ohmra dolgoznak, ki kell cserélnem a kimeneti csatolókondit. Ha ezt

megteszem, akkora áramok fognak folyni, amit már nem fognak elviselni ezek
a tranzisztorok. Lusta vagyok, és így hagyom az egészet. Ugyan így kissé

mélyhiányos hangja van a magnónak, de az még nem akkora baj...

Ha nem ott volna a mechanika, ahová éppen kijött a panel, akkor odébb lehet állítani



a kapcsolót vezérlő lemezke pozícióját. Hát...

Ez most kivételesen nem az optika torzítása. Hogy áll mán, illetve dől az a tengely?
Fogtam egy fogót, majd egy könnyed mozdulattal függőleges helyzetbe görbítettem.

Mikrofonpróba. Jelentem sikeresen felvétel állásba lehet kapcsolni a magnót.

Lusta voltam szalagot tenni rá, ezért műszerrel ellenőriztem, hogy van-e törlés.

Mielőtt elkezdeném összeszerelni, ellenőrzöm, nem ér-e hozzá a forgó tüske a
fedélhez.

Ezt nem szándékosan csináltam, hanem oda sem figyelve. Rutinból.



Gondolom felszínre tört valami régi negatív tapasztalat.

A magnó mechanikájának dobozba rögzítéséhez hiányzott egy gumialátét,
de szerencsére van belőle készleten.

Amit összeszerelés előtt mindenképp ellenőrizni kell, az az, hogy a szalag végére érve
is megy-e

a pörgetés. Illetve azt, hogy jól működik-e a fék. Úgy néz ki, hogy nem rontottam el
semmit.

Még egy próba a másik végletben. Úgy néz ki, hogy ez is rendben van.



Igen különös hangot adott a szalag a szalagvezető babán. Ugyan a tengely erősen
kopott,

de nem itt volt a hiba, hanem a gumigörgő vitte félre a szalagot. Igazítottam rajta, ettől
rögvest abbamaradt a fura zaj. Legalább alaposan lepucoltam a szalagvezetőket is.

Most már van olyan tiszta, hogy rá mertem dobni a beállító szalagom. Egyrészt
rendben van amit

hallok, mert nem torzít a végfok. Másrészt viszont jól hallhatóan mélyhiányos a magnó
hangja.

Mikor az ember azt hiszi, hogy kész a magnó, biztosan előjön még valami lehetetlen
hiba.

Most például egy fura pattogó hang. Az okozza, hogy a szögletes szíj átfordul
az ékszíjpályán, s ilyenkor pattan egyet. Együtt lehetne vele élni,

de mit ne mondjak, azért elég idegesítő egy jelenség.

Nem találtam meg az újonnan vett szíjat, ezért túrtam a dobozomban a négyzetes
helyett egy

hozzáillő kör keresztmetszetűt. Ezzel is pattog, mert ez meg vékony. Addig addig
forogtam

a szobában, meglett az új szíj. A SONY TC-U5 magnó felvételi szintszabályzóján
lógott.

A hozzávaló új szíjjal azonnal elmúlt a pattogás. Sokba van nekem ez a magnó...



Nem is emlékeztem, hogy hiányzik pár összetartó csavar.
Persze mindegy, hiszen teli a doboz. Szóval van miből pótolni.

Rácsavaroztam a magnóra az alját is. Mondhatni ő az "i" betűn a pont.

Azért van ebben a magnóban néhány szeretnivaló részlet is.
Itt van mindjárt ez.



Megbecsülendő dolog az ilyen kényelmes szabadon hozzáférhető szalagpálya.

Beállítom a fejet a magnó saját felvételeihez, mert végig akarom hallgatni a szalagot.
Az én beállító szalagomhoz képest igencsak máshol állt benne a fej.

Kicsit grízes a hangja. Ez lehet a végfok, de lehet akár az előmágnesezés helytelen
beállítása is.

Az jutott eszembe, hogy mintha azt olvastam volna a leírásban, hogy
erre a magnóra nem fér rá a 18 centis orsó.



Valóban azt mondja a leírás, hogy 15 centis a maximális orsóátmérő.



Rádobtam egy 18-as orsót. (mit kerestem múltkor ezt az AKAI orsót)
Simán ráfér a 18-as!

Viszont érdekes mód kettő már nem. Szóval stimmel a leírás, hiszen valóban



nem lehet ezzel a magnóval lejátszani a 18-as orsón lévő szalagokat.

Ha csak így nem. De ez csalás.

Az AKAI orsót azért kerestem a múltkor, hogy rátegyem erre a magnóra.
Még jó, hogy nem lett meg! Mit morogtam volna, hogy nem fér rá tőle a plexi...

Ezzel a porcicával akkor találkoztam, mikor kivettem a sarokból az M8-as magnót.
És még én szóltam le az M9-est, hogy milyen poros a belseje...



Bátyuska, öcsike. Rámértem a két magnóra centivel. Az M8 tüskéi között több mint
18 centi hely van, míg az M9 tüskéi között kevesebb. Hogy ez a módosítás miért

kellett...
Talán csak azért, hogy kisebb lehessen a magnó. Vagy mondjuk azért, hogy a

rajtahagyott
15 centis orsókkal is rá lehessen tenni a magnóra a fedelét. Persze csak találgatok...

Jó nyomon indultam el, csak még igazítani kell kicsit a formán.
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Nagyon egyszerűnek néz ki, és az is. Kezelni is egyszerű.

A mechanikát vezérlő nyomógombokon kívül csak a hangerőszabályzó élgombját
lehet piszkálni, de még az is el van dugva szem elől.



Egész szép ez a BRG felirat.

Mint azt korábban említettem, van neki füle is. Eddig azért nem látszott,
mert behajtott állapotban szépen belesimul a magnó elejébe.

Mondjuk vinni nem valami kényelmes, mert ahhoz
túlzottan szögletesre sikeredett a fogantyú.



Bevittem a szobába, letettem a sarokba, majd a családdal végighallgattuk a hozzá
kapott szalagot. Mondhatni elfogadhatóan szólt, csak előjött pár hiba.

Én meg botor mód azt hittem, hogy készen is van ez a cikk.
De nem. Nyomd csak meg ezt a gombot itt alább!

Utóirat:
Aki úgy érzi, hogy fel van iratkozva a hírlevélre, de nem kapja, az nézze meg

a Gmail (esetleg Freemail) fiókját webfelület alól. Ott leszek a spam mappában...

BRG M9 Qualiton orsós magnó
(A Calypso M8-as kistestvére)
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Akár már le is vihettem volna a pincébe, de csak az a pár apróság...
Konkrétan azzal szórakoztat, hogy valamitől kifejezetten forró a műanyag burkolat.

Ha van is benne egy cső, de attól még nem csöves a magnó.
Ráadásul nem is ott melegszik, ahol a cső van.

Sejtettem én, hogy ezt a tekercscserés mizériát nem úszom meg olyan egyszerűen...
Az új tekercs (ami az M8-ból származik) 50 Ohmos.



A régi pedig 175 Ohmos. Ebben a magnóban 24 Voltról jár a behúzó tekercs,
az M8-ban pedig 12 Voltról. Szóval nem csoda, hogy izzad szegény.

Én meg azért izzadok, mert egyrészt meleg van, másrészt forró teát iszom a
vacsorához.



Mivel csavarok vannak a behúzómágnes elején, gondoltam szétjön ha kitekerem őket.
Hát nem jön szét! Ez biztos valami hülye BRG trükk az ellenség megtévesztésére.

Jaj de nem szeretem így látni...



Pláne, hogy beesett a lendkerékre a vasmag.

Nem csoda, hogy a csavarok kitekerése után nem tudtam szétszedni.
A tekercs másik végén ugyanis szegecselés van.



Mit nekem, hogy nincs lyuk a szegecsben?
De vajon a szomszéd mit mond? Mit nekem, hogy az éjszaka közepén furkálok?

Jól néz ki. Mondhatni igen szépen egyben van. Csak nem lett jó. Nem húz be stabilan.
Visszaraktam a régi tekercset. Olvadozzon csak ha akar...



Valahogy sehogy sem állt jól a fej. Tekerhettem ahová csak akartam, bizonytalanul
futott rajta a szalag. Felvettem az összes szemüvegem, s megállapítottam, hogy

a fej alaposan kopott. Ráadásul kicsit csáléra. Fura egy fej ez. Még csak ki
sem kell forrasztani a helyéről, mert a tekercset és a fejmagot ketté

lehet venni. Csak húzni kell kicsit. Pont mint én ezt a cikket.

Nem is ez volt a baj, hanem az, hogy alul (pont ráfogtam a hibára) egészen a fej aljáig



tart a kopás. Méghozzá annyira, hogy ott már az árnyékoló burát ette a szalag.
Bárhová is állítottam, szerencsétlen szalag vagy alul, vagy felül görbült.

Ahol eredetileg állt, ott meg nem volt jó. (résmerőlegesség hiba)

Az új fejmag olyan fényes, alig tudtam értékelhető képet lőni róla. Beszereltem. Ez a
részlet

legalább jó lett. Már akkor is stabilan vannak magas hangok (már amennyi egyáltalán
van), ha elhúzom a fejtől a szalagnyomó filcet. Készítettem pár próbafelvételt.

Borzasztóak lettek!
 Az persze egyértelmű, hogy a magnó egy bizonyos szint alatt képtelen úgy szólni,

mint a felvétel forrása, de hogy valaminek ilyen egy bödön hangja legyen...

Franc se akarta megint levenni a magnó alját, de valami elszabadult benne.
Addig addig forgattam, ha meg nem is találtam a zaj okát, de legalább elhalgatott.



Állítottam az előmágnesezésen. Tekerhettem ahová csak akartam, nem lett jó.
Gondoltam csak úgy kíváncsiságból ránézek a törlő oszcillátorra.

Ez neki a tekercse. Elvitte belőle a cica a vasmagot.
Kezd ebből a gépből nagyon elegem lenni!

Most akkor a helyén van a törlés?

Pappíron 55 kHz, de az nem hiba ha a valóságban több.
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Ez a kondenzátor olyan mélyen ül a panelban, hogy biztosan nem attól karistolódott
össze,

mert mondjuk leért az asztal lapjára. Már épp azon kezdtem töprengeni, hogy mégis
milyen hobbi az a kondenzátor karmolászás, mikor rájöttem. Már eleve azért

néztem ki magamnak ezt a kondit, mert ugye ő az, akit ki kéne cserélnem
100-ról 1000 mikróra. Vagyis ő a kimeneti kondi. Valószínűleg attól karcos,

hogy valaki ráfogott egy darab drótot. Hogy mért, vagy valamit próbálgatott?
Ki tudja? Az biztos, hogy nekem egészen egyszerűen elegem lett ebből a magnóból.

Jó kis játék volt, de most már szeretnék valami egészen mással játszani...



Ez a csavar tartja a panelt. Ezen billen ki. Ő a forgáspont. Most persze nem forgás
pont, hanem pont egy hibaforrás. Mert hogy elfelejtettem meghúzni, mikor

a mechanikát beszereltem a dobozba. Így utólag pedig már nehéz lesz,
merthogy öt centi mélyen van bent a doboz fala mellett.

Két csavarhúzóval pirinckáztam unottan percekig...

Voltam hétvégén piacozni. Pár egyéb bigyó mellett (például szép régi elemlámpa balra)
vettem ezt a könyvet. Illetve ez nem könyv, hanem szervizlapok magnókhoz. Persze,
hogy jobb minőségű rajz van benne a BRG M9-ről, mint amit a minap szkenneltem!



Ráadásul itt nem hibás az "I" jelű kapcsolókontaktus részletrajza.
Viszont itt ott eltérés mutatkozik az alkatrészértékekben.
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Ha sokkal nem is, de ez a leírás valamivel bővebb mint a másik.
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Direkt fotóztam ilyen komor hangulatúra ezt a képet. Hogy a meleg tette? Vagy nem
volt

hozzá megfelelő a hangulatom? Vagy ráuntam? A lényeg, hogy elegem lett ebből
a magnóból. Valahogy a Koncert jutott róla az eszembe. Azt is mindig elő

kellett vennem reparálni, mikor azt hittem, hogy már kész. Ha kell
valakinek ez a dög, majd megveszi 5.000 forintért a Vaterán.

Persze csak akkor, ha egyszer végre kiárulom a lomjaim...

Elgondolkodtam. Már mint azon, hogy nekiugorjak-e még egyszer ennek a magnónak.
Ki kéne igazítani a csálé gumigörgőt. Kondi meg tranyók cseréje a végfokban.

Vagy át kéne tekercselni a behúzómágnest, vagy meg kéne elektronikázni.
Át kéne nézni (mérni) a korrekciós láncot, hogy mégis mitől van bödön
hangja szegénykémnek. Le kéne szerelni a fülét, s újra kéne fényezni.
Meg kéne emelni a dobozban elől a mechanikát vagy két milliméterrel,
mert mikor rácsatolom a magnóra a fedelét, nem rögzülnek a kapcsok.
Meg a csuda tudja mi baja van még, amit észre sem vettem. Hát nem!
Van még magnó bemutatni bőven. Ebből szerintem épp eleget láttunk!

Utóirat:
Aki úgy érzi, hogy fel van iratkozva a hírlevélre, de nem kapja, az nézze meg

a Gmail (esetleg Freemail) fiókját webfelület alól. Ott leszek a spam mappában...
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