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Om detta dokument

Detta är en instruktion för lödning av Varta-killer(tm) (gult 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 schottky-diod, ett CR2032-batteri, lödben samt ett 220 ohms motstånd.
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Instruktioner

1. Såhär ser kretskortet ut sett från båda sidor. Sidan med texten CR2032 anses vara 
ovansidan i resten av detta dokument.

Den skarpsynte noterar att det står “Varta-replacer” istället för “Varta-killer”. Ändringen 
glömdes bort innan kretskortet skickades till tillverkning. Framtida kretskort kommer ha den 
korrekta texten “Varta-killer” på sig, då detta är produktens namn.

2. Börja med att förtenna de rödmarkerade områdena på kretskortets undersida. Den högra 
bilden visar hur det ska se ut.
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3. Ta fram resistorn och dioden, lägg dem rakt över kretskortet som bilden visar och löd sen 
fast benen. Du kan förstås trycka igenom benen genom hålen också, och löda på andra 
sidan, men då blir bieffekten att batterihållaren inte ligger plant mot kretskortet. 
Funktionsmässigt sett spelar det ingen som helst roll, utan det är bara kosmetiskt.

Se till att dioden är vänd åt rätt håll! Sidan med en svart rand ska peka åt höger, precis som 
symbolen på kretskortet gör. För resistorn spelar det ingen roll vilket håll den ligger åt.

4. Ta fram lödbenen och separera dem med en avbitartång. Värm sen med lödpennan på 
kretskortets ovansida samtidigt som du håller fast och för in lödbenet med en tång från 
andra sidan. Försök hålla benet kant i kant med ovansidan, så att denna håller sig platt.
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Upprepa lödproceduren för samtliga tre ben. De allra flesta Varta-batterier är fastsatta i de 
tre hål som förtennats enligt detta dokument, men det finns vissa avvikelser. Är det så att 
ditt batteri har annan formfaktor är det bara att flytta benen.

När benen är klara ser det ut såhär. Det gör inget om benen är lite böjda eller sneda, för tack 
vare deras längd är det bara att justera dem genom böjning innan Varta-killer(tm) sätts fast 
på det nya kretskortet.

5. Sätt dit batterihållaren och löd fast den. Om du har följt dokumentet till punkt och pricka 
hittills kommer det att se ut såhär i profilvy; en batterihållare som ligger helt plant mot 
kretskortet.
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6. Montera därefter Varta-killer(tm) på det nya kretskortet, justera benen och löd sen fast 
dem. Sätt sen in CR2032-batteriet.

Därefter är det klart!

Här syns en minnesexpansion till en Amiga 500. Den blå kondensatorn satt lite dumt till, så 
ena hörnet på Varta-killer(tm) fick klippas ner för att det skulle få plats.
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