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Om detta dokument

Detta är en instruktion för lödning av Varta-killer(tm) (grönt kretskort). Varta-batterier 
återfinns i många retrodatorsammanhang i form av en batteribackup för att hålla kvar 
klockan i datorn. Varta-batterier finns främst på expansionsminnen till Amiga 500 och 
Amiga 600, men även på moderkortet i Amiga 500+ och andra modeller.

Varta-batterier är av NiCd-typ. Cd, kadmium, är en tungmetall som är väldigt giftig för 
människor och miljö. Det stora problemet med Varta-batterier är att om de inte används 
(strömsätts) då och då så börjar de till slut läcka batterivätska. Denna vätska är starkt basiskt 
och kommer förr eller senare fräta sönder kopparbanorna på det kretskort batteriet sitter på.

Denna länk har information om hur man avlägsnar Varta-batterier, något som behövs innan 
denna produkt installeras. Det är viktigt att alla rester av batterivätskan avlägsnas.

Varta-killer är en ersättare för Varta-batterier. Kittet innehåller ett kretskort, en batterihållare, 
en 1N4148-diod, ett CR2032-batteri, lödben samt ett 330 ohms motstånd.
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Instruktioner

1. Förtenna de tre hålen markerade i rött.

2. Vänd på kretskortet och lägg på lite lödtenn på den stora ytan. Detta tenn ser till att 
batteriet får ordentlig kontakt när det sätts fast.
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3. Värm upp de tre förtenta hålen och håll fast benen med hjälp av en tång. Håll kvar tills 
tennet kallnat.

4. Fixera kretskortet i ett skruvstäd (eller motsvarande), och löd fast motstånd samt diod.
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5. Löd fast batterihållaren på båda sidor. Snåla inte med lödtennet.

6. Därefter är det klart!
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