
Lödinstruktion, joystick-testare MK2

                                                            (uppdaterad 2016-05-04)

Om detta dokument

Detta är en instruktion för lödning av Retrojoytester(tm) MK2 (blått kretskort). Denna 
testare används för att kontrollera den mekaniska statusen på retrojoystickar till Amiga, C64 
och liknande retrodatorer. Lysdioder tänds vid korrekt funktion.

Vid tillverkningen av kretskortet missades det faktum att vissa joystickar har en autofire, 
som drivs med en IC-krets. Denna IC-krets kan vara av olika typ som generellt sett inte har 
några problem att använda 9V istället för 5V (NE555, CMOS 4xxx, etc), men det finns vissa 
exemplar som använder en 74xx TTL-krets, och denna har en maximal tolerans på 5V på 
ingångarna. Matar man dessa med 9V kan kretsen gå sönder, och det går helt stick i stäv 
med denna pryls syfte då den ska testa joystickar, inte förstöra dem.

Problemet är lättfixat, men det kräver att du följer instruktionerna I detta dokument till 
punkt och pricka eftersom lödmasken / symbolerna på kretskortet är spegelvända för detta 
ändamål.

Slutligen: koppla ur batteriet när testaren inte används.
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Instruktioner

1. Såhär ser kretskortet ut ovanifrån och underifrån. Denna orientering (text på ovansidan, 
DB9-kontakten nere) förutsätts i resten av dokumentet.

2. Börja med att löda fast lysdioderna. Sätt det korta benet (sidan med avfasad kant) i hålet 
märkt med + på kretskortet, dvs den avfasade kanten ska vara riktad åt vänster.
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3. Motståndet på 1kohm (färgkod brun-svart-svart-brun-brun) sätts i hålen märkt R1. Det 
spelar ingen roll vilket ben som går i vilket hål.

4. Batterianslutningens röda kabel ska sitta I B-, den svarta kabeln ska sitta i B+. Detta är 
helt tvärtemot vad som brukar vara normalt, så var uppmärksam på detta.

5. Ställ DB9-kontakten på dess plats och se till att benen är över hålen. Tryck därefter 
försiktigt ner hela kontakten. Jordklämmorna är fjädrande och tål en hel del våld, men de 
nio benen gör det inte.
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6. Leta fram motståndet på 1.2kohm (färgkod brun-röd-svart-brun-brun) och vänd sen på 
kretskortet.

7. Löd fast 1.2kohm-motståndet på kretskortets baksida på de två lödpunkter som är 
markerade i gult på bilden.

Detta motstånd skapar en spänningsdelare med det motstånd som sitter på ovansidan och ger 
en utspänning på 4.9V, vilket är helt acceptabelt för de joystickar med autofire baserade på 
TTL-kretsar.

8. När du lött fast det sista motståndet ska testaren se ut såhär.

Därefter är det klart!
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