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Härmed kallas Du till
årsmöte i Kungsbacka
Radioamatörer
onsdagen den 3 mars 2010
kl 1900 i klubblokalen,
Onsala HV-gård.
Välkommen till månadsmöte
onsdag den 3/2 kl. 1900!
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KRA:s INFORMATIONSSIDA
KRA-bladet är Kungsbacka
RadioAmatörers organ för meddelanden
och information. Uttalanden och åsikter
som framförs i signerade artiklar är ej
KRA:s eller bladets allmänna.

Redaktör är SM6GDU, Bengt
Artiklar till bladet tar jag helst emot per
diskett eller via e-post:sm6gdu@ssa.se
Manusstopp är normalt fredagen tre
veckor före månadsmötet.

KRA:s och redaktionens adress är :
Lindfjällsvägen 15, 439 91 ONSALA
Tel 0300-61048

DETTA HÄNDER UNDER
FEBRUARI!
Onsdag den 3/2 kl. 1900. Månadsmöte
i klubblokalen Onsala Hemvärnsgård.
Onsdag den 10/2 kl. 1900. Ombyggnaden
av SRA C604 fortsätter...
Onsala HV-gård.
VÄLKOMMEN!

Avstämningshjälp
Jag har ofta irriterat mig på att det är
så omständligt att stämma av
antennen när jag använder min lilla
Yaesu-station (det är en FT-857D).
Anledningen är att de flesta
inställningar i transceivern sker med
hjälp av kommandon som döljs långt
ner i menysystemet. Och jag vill
gärna begränsa uteffekten innan jag
börjar avstämma med den manuella
MFJ-901B-tunern och det blir
krångligt.
Men nu är det löst! När jag läste
manualen lite grundligare upptäckte
jag att i transceivern finns möjligheten
att starta sändaren i CW-läge och
sända ut en kontinuerlig bärvåg
genom att jorda ett stift i en av
kontakterna på baksidan. Dessutom,
om man samtidigt jordar ett av stiften
i strömförsörjningskontakten så ställs
uteffekten in till lämpliga 20W! Perfekt
vid avstämning.

En tvåvägs omkopplare, en 3,5 mm
miniatyrkontakt och några trådar så
var det hela snart fixat. Genom att
ställa omkopplaren i ena läget sänks
uteffekten till 20W på HF/VHF (10W
på UHF) och i andra läget startar
sändaren i CW -m ode med
kontinuerlig bärvåg och uteffekt 20W.

Nu är det avsevärt mycket enklare att
stämma av och ännu roligare att köra
radio. Tack Yaesu för hjälpen!
Fast nu undrar jag, finns det samma
möjlighet i min äldre FT-847? Fram
med manualen...
Carl-Axel SM6NZV

KRA-nätet för senaste nytt
inom och utom klubben!
Vi kör via repeater SK6KY/R, utfrekvens
145,725 MHz, eller på reservfq
145.350 MHz lördagar kl. 1700.
Den här veckan checkar
väl även DU in?

Omslaget: Akvarell av SM6ZN Per.
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