Hazi gyartmanyu aux-in beszerelese 5000rds tipusu audio fejegysegbe (FE),
billenogombos hangeroszabalyzoval (gyarilag aux-in nelkul)
Az alapelv az, hogy megtalald a magnotol jovo audio jel belepo csatornait a a FE
eloerositojebe, es oda ralepj harom drottal (bal, jobb, test). A drotok masik veget
kivezetheted tetszes szerint a FE elolapjara, de mivel ez elegge koplex muvelet,
javasolom, hogy inkabb a muszerfalon talalj egy olyan helyet ahova egy sztereo jack
(anya) aljazot ki lehet hozni.
A kepek alapjan megtalalod azokat a pontokat ahova a harom drotot ra kell
forrasztanod. Ha a sztereo jack (anya) aljzat legalabb 50cm tavolsagra lesz kivezetve
a forrasztasi pontoktol, ajanlatos arnyekolt sztereo kabelt hasznalni az alapzaj
csokkentese vegett. Ime:
1. leszereled a FE tetejet es kiemeled a kazettofon mechanikajat (2+3 csavar), majd
leszereled a FE aljat is, hogy hozzaferhess az alaplap also reszehez is. (tovabbi ket
csavar). Az egyszeruseg kedveert a magno kiszerelesekor szetkapcsolod a magneses
fej es a magnovezerles csatlokozoit is. (1. kep)

2. Beazonositod az eloerositot (2.kep):

3. Beazonositod a magnobol bejovo audio csatornakat (3. kep):

4. Beazonositod a forrasztasi pontokat (az alaplap aljan, 4. kep) es raforrasztod a 3
drotot:

5. Alapvetoen ket megoldas letezik:
A) Megtartod a kazettajatszo funkciot – Ez esetben semmi mast nem kell tenned mint
kivalasztanod a muszerfalon azt a helyet ahova egy kb 3-4 mm atmeroju lyukat
furhatsz hogy beilleszthesd a kivulrol anyacsavarral rogzitheto sztereo jack (anya)
aljzatot, amihez nyilvan hozzaforrasztod a bal-jobb-test drotok szabad veget.
Visszaszereled a magnot, csatlakoztatva a magneses fej es a vezerles
csatlakozojat is az alaplapra (1.kep) Ezutan felaldozol egy kazettat olyforman
hogy szetszereled, kiveszed belole a szalagot, es ujra osszeszereled. Ezt a kazettat
hasznalod olyankor amikor a jack aljzatrol szeretnel audio jelet bevinni a FE-be.
Belokod a kazettat a magnoba, a FE elkezdi jatszani a magno “suket” audio jelet
amelyre te egy kulso forrasbol azt vezetsz be amit akarsz. Ha normal kazettat
loksz be a FE-be ez nyilvan rogton jatszani kezdi a megszokott modon.
B) Nem tartod meg a kazettajatszo funkciot, ennek az az elonye hogy felszamolod a
magno mechanikus szerkezetenek a zorejet. Ez annyi tobbletmunkat jelent, hogy
ki kell vezetned a muszerfalra meg egy nyomogombot, amely a magno jelenletet
szimulalja. Ehhez be kell azonositanod a magno vezerlesi csatlakozojan a

jelenletet jelzo labakat az alaplap aljan (3. es 5. lab) (5 kep).

Ezekre raforrasztasz 2 drotot amit kihozol a muszerfalra. Az osszeszereles folyaman a
magno magneses fejet csatlakoztatod az alaplapra de a magno vezerlesi csatlakozojat
nem. A fullextras autok kivetelevel letezik olyan nyomogomb(hely) a muszerfalon
amely nincs bekotve, es erre konnyuszerrel lehet ket lyukat is furni, egyet a jack
aljzatnak es egyet a magno jelenlet-szimulalo nyomogombnak. Fullextras esteben a
gazdi fantaziajara van bizva hogy ennek a ket lyuknak hol fog helyet talalni. Az auxin aktivalasara meg kell majd nyomni a magno jelenletet szimulalo nyomogombot
ezzel a kijelzon a “tape” felirat jelenik meg es ezalatt a jack aljzaton at barmilyen
kivulrol csatlakoztatott audio jelet be lehet vinni a FE-be.
Jomagam a magno jelenletet szimulalo nyomogombot es a sztereo jack aljzatot a
magno kazetta-elnyelo nyilasara hoztam ki olyforman hogy a nyilasra egy viszonylag
strapabiro aluminium lemezt rogzitettem amelyre a ket emlitett kutyut ra lehetett
szerelni. Nekem a lenyeg az mp3 jatszo csatlakoztatasi lehetosege, es az fm radio,
ugy hogy a magno funkciot gondolkodas nelkul feladtam. Tokeletesen szol a cucc,
egyetlen szepseghiba, hogy az mp3 jatszot max hangerore allitva is a FE hangerejet
kb 3-4 fokozattal erosebbre kell allitanom ahhoz hogy az FM adok hangerejet
utolerjem. Mindezzel egyutt a FE CD minosegben dongeti a kedvenc dalaimat az
mp3-rol, ugyhogy szemely szerint tokeletesen meg vagyok elegede a munkam
eredmenyevel.
Remelem segiettem azokon akik hasonlo audio FE-iket szeretnek hazilag tuningolni.
Udv, Tk.

