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A reklámban ugyan azt olvassuk,
hogy „minden elérhető jelforrás
felvétele kazettára vagy USB/SD
eszközre”. Ez a belső jelforrások-
ra igaz, de sajnos nem található
rajta külső jelekre analóg beme-
net. Lemezjátszóról csak úgy tu-
dunk zenei felvételt készíteni,
hogy más, audiobemenettel ren-
delkező berendezéssel készítünk
kazettás felvételt, majd ezt digi-
talizáljuk. A mikrofon segítségé-
vel történő zenefelvétel pedig
minőségileg nem megfelelő.

Rövid gondolkodás után hatá-
roztam el, hogy – főleg lemezját-
szóról vagy orsós magnóról tör-
ténő felvételhez – készítek egy
analóg bementet a készülékhez.
A rendkívül áttekinthető, mo-
dern felépítés megkönnyítette
ezt a munkát.

A hátlapot rögzítő négy csavar
eltávolítása után az URH botan-
tenna csavarjáról leforrasztjuk az
előlapra menő fehér huzalt, és ki-
húzzuk a tápegység panelra menő
hétpólusú csatlakozót (ld. 2. áb-
ra). A felső részen bal oldalt talál-
ható a botantenna rögzítő csavar-
ja. Jobb felső sarokban a hálózati
trafó, alatta a hálózati csatlakozó a
telepcsatlakozás leválasztásával.
Középen egy kis panel, amely a
tápfeszültség szűrését végzi és a
fejhallgató csatlakozóját tartja.

Ezen utóbbi panel alá – a ké-
pen látható módon – fúrjuk be a
3,5 mm-es analóg csatlakozó hü-
vely (többnyire) 6 mm átmérőjű
furatát. Ehhez a munkához kicsa-
varjuk a tápegység panel rögzítő
csavarját és kihúzzuk a panelt a
vezető hornyokból, hogy a fúrás-
nál ne sérüljenek az alkatrészek.
A furat középvonala 12 mm-rel
van a panel középvonala alatt. A

csatlakozó két jelbemenetét rö-
vidre zárjuk (monó), és egy 13
cm-es hangfrekvenciás árnyékolt
kábelt forrasztunk hozzá. 

A többi részegység az előlapra
van szerelve, ezeket látjuk a 3.
ábrán. Balra a hangszórót, felet-
te az USB/SD panelt. Jobbra a
kazettás magnó, középen az ana-
lóg panel helyezkedik el. Felül
látható a ferritrúd, legalul, közé-
pen a piezomikrofon kapszula.
A középső panelen kell megke-
resnünk a hangerőszabályzó po-
tenciométer kivezetéseit. A szé-

lesebb fóliafelületre forrasztjuk
a (fotón fehér) hangfrekvenciás
kábel árnyékolását, ettől két
raszterponttal jobbra annak jel-
vezetékét. Amennyiben visszahe-
lyezzük a megbontott csatlako-
zót és visszaforrasztjuk a botan-
tenna vezetékét, kész is vagyunk
a munkával.

Az átalakítás sikerét tetszőleges
analóg jelforrással tesztelhetjük,
ha a csatlakozó árnyékolt hang-
frekvenciás kábel 3,5 mm-es du-
góval végződik. Az üzemmódkap-
csoló TAPE állásában lenyomjuk
a magnó „lejátszás” billentyűjét, a
megfelelő hangerő beállítása
után hallgathatjuk a műsort.
Amennyiben kazetta is van a ké-
szülékben, a jobbszélső „felvétel”
gomb lenyomásával készíthetünk
felvételt is külső forrásról. A felvé-
tel visszahallgatása a jackdugó ki-
húzása után történhet.

Digitális felvételt külső hang-
forrásból hasonló módon készí-
tünk, mintha kazettát digitalizál-
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Az RRT 11B okos rádiós magnó átalakítása
Simoncsics László okl. villamosmérnök, simoncsics.laszlo@t-online.hu

A régi zene és a rövidhullámú vétel kedvelői közül bizonyára sokan vásárolták ezt a monó, retró rádiós mag-
nót (1. ábra). Árához képest sokat tud, például: a magnókazetták műsorát MP3 formátumban pendrájvra
vagy SD memóriára tudja menteni, a rövidhullámú vételt 11 sávra osztja, középhullámú AM és URH FM vé-
teli, a rádióműsorból kazettás magnófelvétel és lejátszás lehetőséggel bír. Telepről és hálózatról, valamint
DC 6 V-os tápegységről üzemeltethető. Kellemes hangja van és túrázásnál előnyös a készülék kis súlya. 

2. ábra
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nánk. (Erről részletes leírás talál-
ható a készülék mellé kapott ke-
zelési utasításban.) Pendrájvot
vagy SD memóriát csatlakozta-
tunk, a lejátszás mellett lenyom-
juk a REC DEL gombot, majd
USB/SD állásban visszahallgatjuk
a „lejátszás/szünet” felhasználásá-
val. Nem kell minden számot vé-
gighallgatnunk, tudunk léptetni
az „előre”, vagy a „vissza” gomb-
bal. Célszerű minden analóg jel-
forrás használata esetén próbafel-
vételt készíteni a megfelelő hang-
erő beállításához. Számítógéppel
ellenőrizhetjük a memórián levő
sorszámozott „rec”-fájlokat.

Sok sikert a munkához! De, fi-
gyelem, az átalakítással a garancia
megszűnik!
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3. ábra
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