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Så här kommer din QROlle II att se ut när den är klar. Ha det så kul!



Förberedelser
Börja med att bekanta Dig med de båda analogkorten A och B. Lokalisera de olika 
delarna av konstruktionen, genom att jämföra korten med block- och 
kopplingsschemat. Komponenter, som finns på A-kortet har index A och de som finns 
på B-kortet har index B på kopplingsschemat. Alla halvledare, spolar och större 
komponenter finns utmärkta på korten med vit text.
På B-kortet finns huvudsakligen sändarens driv- och slutsteg. Här finns också 
strömförsörjning, samt en del andra mindre funktioner. Transceiverns 
huvudoscillatorsignal alstras på C-kortet och leds via B-kortet till A-kortet.
Analogdelens olika funktioner styrs ifrån de digitala delarna, som finns på 
frontenheten och på C-kortet. Styrspänningarna är markerade med prefixet IO. Om 
transceivern skall användas på 40 meter, levereras +5 V på IO40. Vill man använda 
kompressorn levereras +5 V på IOCO o s v. Detta är bra att veta för att förstå 
funktionen och vid eventuell felsökning.  
Kontrollera att allt ser bra ut på korten. De ytmonterade komponenterna är lödda med 
maskin. Det kan förekomma att någon enstaka lödning inte blir gjord eller att någon 
komponent vrider sig i lödningsproceduren. Rätta i så fall till detta.
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Montering av kontaktlisterna
Den elektriska förbindelsen mellan de båda korten sker med två stycken 2x6 poliga 
kontakter.

-Löd fast honkontakterna på B-kortet undersida. Tryck till kontakten under lödningen, 
så att den ligger ordentligt mot kortet.
-Löd fast hankontakterna på A-kortets undersida på liknande sätt.
Den elektriska förbindelsen mellan C-kortet och den analoga delen sker på B-kortet. 
Förbindelsen sker med två 16 poliga kontaktlister.
-Bryt av de två 20 poliga hanlisterna, så att de blir16 poliga.
-Trä på de smala ändarna av stiften halvvägs in i motsvarande honlister på C-kortet. 
-Trä sedan på hanlisterna på B-kortets ovansida.
-Löd fast ändstiften på B-kortet. Se till att listerna är ordentligt nere i hålen på B-
kortet. 

-Ta sedan bort C-kortet och 
löd resterande stift. På detta 
sätt styrs listerna rätt och 
ligger vinkelrätt mot kortet.
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Kontakter mellan A och B-kort Kontakterna på plats

Fastlödning av kontakter mellan B och C-kort



Lindning av spolar och transformatorer
Linda spolarna och transformatorerna enligt nedanstående tabell. Räkna varvtalet 
genom att räkna antalet gånger tråden passerar centrum av kärnan. I tabellen finns 
också angivet vilken trådlängd man kan klippa till innan man börjar linda. Bilden 
bredvid visar L13B med 16 varv.

Det är mycket viktigt att spolarna 
lindas åt rätt håll (se bilden). Om inte 
detta sker, kan Du vara säker på att 
problem senare kommer att uppstå. 
Upptäcker Du att Du har lindat fel 
måste Du linda om.
Förtenning av trådändarna kan ske 
med hjälp av lödkolven. Träna gärna 
på några trådändar innan Du börjar 
linda. Använd rikligt med tenn. Då 
blir det lättare. Förtenningen skall nå 
fram till toroidkärnan på spolarna och 
på T1B. På transformatorerna T1A 
och T2B skall förtenningen gå nästan 

ända fram. Den vita kärnan är känslig för 
värme från lödkolven. Därför bör man linda av 
ett varv före förtenningen. När förtenningen är 
klar, lindar man på varvet igen.

Börja med att linda spolarna, som ju bara har 
en lindning. Sprid lindningen, så att spolen blir 
symmetrisk. Med dessa spolar tränar Du upp 
Dig. Snart märker Du hur Du skall göra för att 
få ett bra resultat. 

Vid bifilärlindning lindas två trådar samtidigt 
(se fig.). Titta noga efter, så att inte trådarna 
korsas. Gör man detta noggrant blir det inte 
bara snyggare, utan man minskar också 
spridningarna. 

Notera hur man kopplar lindingar i serie.
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Visar enkel lindning

Bifilar linding, Korsa inte trådarna!
När man kopplar lindingar i serie  
gör man på följande sätt för rätt  
funktion. Högra heldragna tråd 
anslutes till vänsta streckade tråd. 



Låt oss först titta på transformatorerna:

Transformatorn T1A lindas i två etapper. Först lindar man sekundärsidan 2x15 varv 
bifilärt, se den vänstra bilden. Sedan lindar man primärsidan 15 varv i mellanrummet 
mellan trådarna, på så sätt att lindningarna aldrig korsas. Trådändarna på 
primärlindningen skall utgå från den motsatta sidan i jämförelse med trådändarna på 
sekundärsidan, se högra bilden.

Transformatorn T2B lindas på följande sätt. Först lindas primärsidan med den grova 
tråden tio varv på den stora svarta kärnan. Sprid ut varven symmetriskt runt kärnan. 
Sekundärsidan lindas med den tunna tråden i mellanrummet på primärlindningen. 

Detta sker på så sätt att man först lindar tio varv runt toroidkärnan och sedan fortsätter 
ytterligare tio varv runt en gång till. På detta sätt kommer aldrig primär- och 
sekundärlindningarna att korsas. Trådändarna skall utgå från motsatta håll, se bild på 
T2B. 

Se nästa sida för lindningsdata på spolarna:
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T2B färdiglindad, stora svarta kärnan
T1B, håll trådarna parallella! Obs: lilla  
svarta kärnan!

Först T1A's bifilära lindning  ...sedan den primära lindningen



Namn kort A Varv Kärntyp Tråddiameter och längd
L24A-L25A 16 4C65 TN10/6/4 0,4 mm, 30cm
L26A-L29A 28 T37-2 0,4 mm, 39cm
L30A-L31A 24 T37-2 0,4 mm, 33cm
T1A Pri 15 Sek 2x15bi 4C65 TN 10/6/4 0,3 mm, ( 1 + 2 ) x 32cm

Namn kort B Varv Kärntyp Tråddiameter och längd
L7B-L8B 22 4C65 TN 10/6/4 0,4 mm, 42cm
L9B 14 T37-2 0,4 mm, 20cm
L10B 26 T37-2 0,4 mm, 34cm
L11B 21 T37-2 0,4 mm, 30cm
L12B 19 T37-2 0,4 mm, 26cm
L13B 16 T37-2 0,4 mm, 23cm
T1B Bifi 2x10 FT-37-43 Svart liten 0,3 mm, 2 x 16cm
T2B Pri 10, sek 20 FT-50A-43 Svart 

stor kärna
0,6 mm, 25cm 
0,4 mm, 45cm
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Visst är de vackra så säg!



Övriga komponenter på A-kortet.
-Börja med att löda fast spolarna. Dessa skall vila på kortet och trådarna skall gå rakt 
ner i hålen. Kontrollera att rätt spole hamnar på rätt plats.

-Löd sedan fast T1A. Det är mycket viktigt att denna blir rätt monterad. Mät med 
ohmmeter vilka trådar, som hör ihop. Bifilärlindningens båda trådar skall kopplas i 
serie. Följ de femton varven runt kärnan på den ena lindningen. Efter det skall den 
andra lindningen ta över och fortsätta femton varv i samma riktning runt en gång till. 
Trots att man mätt med ohmmeter kan trådändarna på samma lindning kastas om, 
vilket blir fel. Se bild 5: den streckade vänstra tråden ska lödas in i en av 
mittpunkterna, den högra heldragna tråden ska in i den andra av mittpunkterna.
-Löd fast de övriga komponenterna. Kontrollera att elektrolytkondensatorerna har rätt 
polaritet (är rättvända) och att isolationsskydd finns under alla kristaller.
-Klipp av allt, som sticker ut mer än 1mm under kortet.

Övriga komponenter på B-kortet
-Börja med att löda fast spolarna på samma sätt som på A-kortet.
-Löd fast T1B. Kontrollera att de bägge lindningarna kopplas i serie på liknande sätt 
som bifilärlindningen på T1A.
-Löd fast T2B. Tänk på att den grova lindningen på 10 varv skall kopplas mot 
sluttransistorn och att den tunna på 20 varv mot övertonsfiltret och utgången.
-Löd sedan fast övriga komponenter utom stabilisatorn 7809, sluttransistorn IRF510 
och de fyra dioderna D10B-D13B (1N4148). Kontrollera polariteten på 

elektrolytkondensatorerna.
-Böj benen på 7809 och IRF510 
i rät vinkel enligt bild. 
Dessa båda komponenter skall 
monteras på B-kortets undersida 
och skruvas fast på transceiverns 
mellanplåt för att få kylning. De 
fyra dioderna skall också 
monteras från undersidan och 
vila på plåten. De skall känna av 
värmen. Tänk på att 
sluttransistorn IRF510 skall 
likspänningsmässigt isoleras 
ifrån plåten med isolerskiva och 
bussning. 
-Trä på dessa komponenter i 
resp. hål på B-kortets
 undersida. Kontrollera att 
dioderna är rättvända. Katoden 
på dioderna är markerade med 
en färgad ring. Jämför 
riktningen med den vita 
avbildningen på B-kortets 
ovansida. 
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Vik 7809 och IRF510-benen enligt bilden

...så att de sticker upp genom B-kortet!



-Montera provisoriskt fast kortet på plåten med hjälp av skruv, mutter och 5 mm (ej 4 
mm) distansrör.
-Se till att komponenterna vilar på plåten och löd fast dem. 

Dioderna skall helst gå 
vinkelrätt mot plåten. Endast
 glashöljet får göra kontakt med 
plåten.
-Klipp av allt onödigt, som 
sticker ut långt ifrån kortet efter 
lödningen. 

Sätta ihop analogdelen
-Tryck ihop A- och B-korten med mellanplåten emellan. 
-Skruva fast korten med hjälp av skruv, mutter och distansrör. 4 mm distansrör skall 
monteras mellan A-kortet och plåten.
-Skruva också fast stabilisatorn och sluttransistorn. Glöm inte bort isolerbrickan och 
bussningen till sluttransistorn.
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Slutmontering av korten sett från undersidan, B-sidan!

Dioder och sluttransistor färdiga för lödning



Ställa iordning för trimning och kontroll 
Innan analogdelen kan trimmas och innan spänning läggs på måste följande göras.
-Sluttransistorns  gate måste sättas på jordpotential. Mät resistansen med en ohmmeter 
mellan gaten (Q16B) och jord. Vrid trimpotentiometern R25B till det ändläge där 
resistansen blir 330 ohm.
-Gör samma sak med sista drivtransistorn Q3B. Vrid R21B till det ändläge där 
resistansen blir 0 ohm. 
-Koppla en tråd vid switch på B-kortet, som under trimningen får ersätta 
huvudströmbrytaren.
-Löd fast kablar till strömförsörjningen på avsedd plats (+13.5 V-). Det är en fördel, 
om man har ett aggregat med strömbegränsning. Har man inte det kan det vara 
lämpligt att ha en sladdsäkring, som utlöser vid något misstag. Var alltid noga med att 
kontrollera polariteten.
-Löd fast en strömbrytare mellan PTT (vid mikrofoningången på A-kortet) och jord. 
Under trimningen kan man låna huvudströmbrytaren för detta ändamål. Börja med att 
ha strömbrytaren i 0-läge.
-Kortslut drosseln L6B (vid Q3B:s gate) med en liten tråd, så att HF-signal inte kan 
passera till efterföljande steg.
-Varje gång man löder på korten skall spänningen slås av.

Kontroll av stabilisatorn
-Lägg på 13,5 V. Mät spänningen efter stabilisatorn 7809 (IC4B) eller någon annan 
punkt märkt +9 V. Skall vara 9 V.

Kontroll av RX/TX switch
-Mät spänningen  +RX (t ex vid C62A). Skall vara +9 V.
-Mät spänningen  +TX (t ex vid C34B). Skall vara 0 V.
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Slutmontering av korten sett från A-sidan.



-Slå till PTT-strömbrytaren. Nu skall +RX vara 0 V och +TX  +9 V
-Slå av PTT-strömbrytaren.

Kontroll av Mode switch
-Mät spänningen på +CW (t ex vid C76A). Skall vara +9 V.
-Mät spänningen på +SSB (t ex vid C75A). Skall vara 0 V.
-Förbind +9 V med IOMO . Detta görs enklast vid kontakten 2x6 pol på A-kortet.
-Nu skall spänningen på +CW vara 0 V och +SSB +9 V.
-Löd bort förbindelsen.

Kontroll av AF unit
-Anslut provisoriskt högtalaren till uttaget phone och jord på A-kortet. 
-VIKTIGT - Kontrollera en extra gång att förbindelsen mellan +9V och IOMO är 
borttagen.
-Montera på C-kortet med transceiverns frontenhet ansluten. Dessa delar skall 
fortsättningsvis under trimningen vara anslutna.
-När spänningen slås på skall efter ett kort stund fronten aktiveras och brus höras i 
högtalaren. 
-Kontrollera att volymkontrollen fungerar på frontenheten.
-Ställ in CW på frontenheten.
-Slå på PTT-strömbrytaren.
-Sök upp transistorn Q27A. Förbind kollektorn (CW MONITOR på 
kopplingsschemat) med jord. Då skall en ton 700 Hz höras i högtalaren. Ta sedan bort 
den förbindelsen och slå av PTT-strömbrytaren.

Inställning av BFO
För att ställa in rätt frekvenser på BFO:n (beatoscillatorn) behövs en  frekvensräknare 
eller en välkalibrerad mottagare, som kan ta emot signaler på 5 MHz.
-Anslut frekvensräknaren till punkten mellan C72A och C73A (IF CARRIER på 
kopplingsschemat). Räcker inte signalen till för att få frekvensräknaren att fungera 
kan man ansluta räknaren till primärsidan av T1A (Q31A:s kollektor). PTT-
strömbrytaren måste då vara påslagen.
Gör man inställningen med hjälp av en yttre mottagare får man till denna ansluta en 
trådstump, som får tjänstgöra som antenn. Sök efter 5 MHz-signalen från BFO:n och 
se till att den yttre mottagaren är inställd på LSB eller USB. Vid nollsvävning 
överensstämmer den yttre mottagarens inställda frekvens med BFO:ns.
-Ställ in USB (IOSB 0V) på frontenheten.
-Trimma C179A, så att frekvensen blir 5.0012 MHz.
-Ställ in LSB (IOSB +5V) på frontenheten.
-Trimma C178A, så att frekvensen blir 4.9987 MHz.
-Gå tillbaka till USB och kontrollera frekvensen. Eventuellt får C179A efterjusteras 
lite.
-Gör samma sak i läge LSB. När frekvenserna stämmer i resp. läge, är trimningen 
klar.

Kontroll av RF IF unit
-Ställ in på frontenheten:
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Stor bandbredd, d v s W (IOBW +5V). Ingen förförstärkare (preamplifier) påslagen 
(IOPREAMPL 0V), d v s inget P. Ställ också in CW eller LSB.
-Gör mätningar för att kontrollera några stegs arbetspunkter.
Spänningsfall över motstånd:
       R60A   0.13 V
       R52A   0.05 V
       R78A   0.49 V
       R36A    0.64 V utan insignal
       R32A    1.23 V
       R42A    0.32 V ungefär
       R87A    0.086 V
-Mät också AGC-spänningen utan insignal, Denna kan mätas på kontakten 2x6 pol. 
Innan allt är intrimmat och klaty brukar spänningen vara +9 V. Senare blir denna c:a 
+6.7 V.
-Sätt ett finger på transistorn Q1A. Åtminstone under kvällstid borde man då höra 
kortvågsstationer omkring 5 MHz.
-När en station kommer in, sjunker AGC-spänningen. 
-Kontrollera fördröjningen i AGC-systemet. Ta bort fingret snabbt. Efter det stiger 
AGC-spänningen långsamt.
-Ställ in liten bandbredd, d v s N (IOBW 0V). Då skall bruset i högtalaren ändra 
karaktär.

Kontroll av XTAL filter unit
-Mätning av spänningsfallet över motstånd:
        R3A       0.55 V med PTT-strömbrytaren frånslagen.
        R199A   0.74 V med PTT-strömbrytaren tillslagen.

Trimning av bandfiltren
Trimningen av filtren är på detta stadium endast preliminär. Den exakta inställningen 
görs lämpligast vid trimning av sändaren.
-Se till att PTT-strömbrytaren är avslagen.
-Anslut antenn eller en signalgenerator till antenningången.
-Maximera stabila insignaler med hjälp av trimkondensatorerna i bandfiltren. Detta 
underlättas om man mäter AGC-spänningen med ett visarinstrument och minimerar 
utslaget.
      För 80 meter, C1B och C2B. Tänk på att man måste saxa mellan inställningarna 
för att täcka hela bandet.
      För 40 meter, C141A och C142A.
      För 30 meter, C143A och C144A.
      För 20 meter, C145A och C146A.
      För 17 meter, C147A och C148A.
-Nu är mottagaren preliminärt klar. Frekvensangivelsen på fronten kan fortfarande 
vara fel. Den exakta inställningen görs mjukvarumässigt i menyn. På samma sätt görs 
den exakta S-meter kalibreringen.
-Gör också ett par kontrollmätningar. Spänningsfall över motstånd:
     R214A ungefär 0.14 V, med påslagen förförstärkare, d v s P (IOPREAMPL +5 V).
     R216A ungefär 5.6 V
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Kontroll av Microphone Amplifier/Compressor
-Ställ in LSB eller USB på frontenheten.
-Börja med att ha kompressorn avslagen, d v s inget C (IOCO 0V).
-Gör några mätningar:
      På emitter Q40A      0.34 V.
      På emitter Q41A       1.1 V.
      På emitter Q43A       5.3 V.
      Spänningsfall över motstånd:
      R148A    0.93 V. Slå på kompressorn, d v s C (IOCO +5V). Då blir 
spänningsfallet 0.99 V. Slå av kompressorn igen.
Har man tillgång till tongenerator och oscilloskop kan man också göra följande 
kontroll:
-Anslut tongeneratorn till mikrofoningången DYN på A-kortet. Lämplig frekvens är 
1-2 kHz. Mät med oscilloskopet på punkten mellan C99A och R147A.
-Ställ trimpotentiometern R152A i mittläge. 
-Öka insignalen och utgå från 1 mV. Vid utsignalen 1 Vpp träder ALC-systemet in, 
vilket kan mätas på Q44A:s emitter och syns tydligt på oscilloskopet.
-Ställ in, så att utsignalen blir 0.5 Vpp. Dämpa insignalen 10 dB. Då minskar 
utspänningen till ungefär 0.16 Vpp.
-Slå på kompressorn, d v s C. Justera insignalen, så att utspänningen blir 0.5 Vpp. 
Dämpa insignalen 10 dB. Nu minskar utspänningen bara till ungefär 0.35 Vpp.

Trimning av DSB/CW generator
Trimningen underlättas, om man har tillgång till oscilloskop eller en RF-voltmeter. 
Annars kan man lyssna efter signalen med en yttre mottagare på amatörbandet (ej 5 
MHz). Man kan då kontrollera nivån med S-meterutslaget på denna mottagare.
-Se till att det inte finns något anslutet till mikrofoningången.
-Ställ trimpotentiometern R129A i mittläge. Detta kan göras genom att man först 
vrider 20 varv åt ena hållet och sedan tillbaka 10 varv.
-Ställ in LSB på frontenheten.
-Slå på PTT-strömbrytaren
-Om Du har oscilloskop, kan Du kontrollera bärvågssignalen på T1A:s primärsida 
(kollektor Q31A). Den skall vara ungefär 1.4 Vpp.
-Koppla nu oscilloskopet eller RF-voltmetern till punkten mellan C96A och R138A.
-Minimera utsignalen med trimkondensatorn C180A. Det skall bli ett tydligt ”dip”.
-Minimera nu med R129A.
-Gå tillbaka till C180A och åter till R129A för maximal undertryckning. Den 
slutgiltiga inställningen bör göras på amatörbandet, genom att lyssna på en yttre 
mottagare.
-Anslut en lämplig mikrofon till mikrofoningången. En dynamisk mikrofon utan 
förstärkare ansluts till DYN. En kondensatormikrofon (electret) ansluts till EL.
-Lyssna efter signalen på amatörbandet med en yttre mottagare i LSB-läge, när Du 
visslar i mikrofonen.
-Ställ in R152A, så att endast enstaka taltoppar når ALC-tröskeln (mät på Q44A:s 
emitter).
-Bedöm kvaliteten i både LSB- och USB-läge.
-Lyssna också med kompressorn påslagen.
Kontrollera CW-funktionen på föjlande sätt:
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-Ställ in CW på frontenheten.
-PTT-strömbrytaren skall vara påslagen.
-Man kan nu nyckla, genom att jorda Q27A:s kollektor (alternativt ställ in straight key 
i menyn och jorda en av bugingångarna på B-kortet). Då hörs också en 700 Hz ton i 
högtalaren. Förhållandet i styrka mellan medhörningen och den mottagna signalen 
kan ställas in med hjälp av trimpotentiometern R102A.

Trimning av TX power amplifier
-Koppla en konstlast 50 ohm till antennanslutningen.
-CW-läge skall vara inställt (Q27A:s kollektor får inte vara jordad, inte heller någon 
av bugingångarna).
-PTT-strömbrytaren skall vara påslagen.
-Börja med att mäta några spänningsfall över motstånd:
      R9B      6.0 V ungefär
      R13B    0.062 V
      R22B    3.5 V ungefär
      R26B    3.4 V ungefär
-Mät transceiverns totala strömåtgång.
-Vrid trimpotentiometern R21B till det läge där strömmen har ökat med 50 mA. Det 
brukar bli många varv innan strömmen plötsligt ökar.
-Vrid trimpotentiometern R25B till det läge där strömmen har ökat med 150 mA. Det 
brukar också bli många varv innan strömmen plötsligt ökar.
-Löd bort kortslutningen över L6B, som tidigare gjordes.
-Jorda Q27A:s kollektor. Nu skall transceivern leverera uteffekt. Strömmen skall 
därvid öka markant.
-Kontrollera att uteffektregleringen (RF pwr) fungerar på frontenheten.
Nu återstår den slutgiltiga trimningen av bandfiltren. Vid trimningen skall aldrig RF 
pwr ställas på maximal uteffekt. Ett par watt är lämpligt.
-Maximera uteffekten på följande band med hjälp av resp. trimkondensatorer:
     40 meter med C141A och C142A.
     30 meter med C143A och C144A.
     17 meter med C147A och C148A.
-För att trimma 80 meter måste man saxa mellan C1B och C2B. Använd 3530 kHz, 
3650 kHz och 3770 kHz som trimfrekvenser. Finn ett läge där uteffekten är hög och 
jämn mellan trimfrekvenserna.
Trimningen av 20 meter måste göras, så att även transverterutgången kan användas.
-Anslut ett oscilloskop eller en annan lämplig RF-indikator till IF vid 
transverterutgången. Har man inte tillgång till lämpligt instrument kan man försöka 
trimma med hjälp av en yttre mottagare och maximera S-meterutslaget. 
-Ställ in frontenheten i transverterläge.
-Vrid RF pwr i maximalt läge.
-Trimma C145A och C146A på trimfrekvenserna TA 100.00 (14.100 MHz), TA 
500.00 (14.500 MHz) och TA 900.00 (14.900 MHz). Finn ett läge där uteffekten är 
hög och jämn mellan trimfrekvenserna.
-Gå över till 20 meter och kontrollera att uteffekt finns på den vanliga 
antennanslutningen.
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-Kontrollera uteffekten på samtliga band med RF pwr i maximalt läge. Uteffekten 
skall vara ungefär 10 W, något högre på de lägsta frekvenserna och något lägre på de 
höga.
 
 
Justera visad frekvens i display
Kristall frekvensen för DDS:ens referensoscillator är 100MHz. 
Oscillatorn använder kristallens 5 överton och ger en stabil frekvens. Men den kan 
trots allt avvika en smula beroende på den individuella kristallen. Detta behöver 
justeras för att riggen skall visa rätt frekvens i displayen.

C-kortet har vid montering justerats och oscillatorns avvikelse i kHz från den 
nominella frekvensen (100MHz) har angetts på en liten vit lapp. Mjukvaran i Qrollen 
medger en kalibrering enligt nedan.

Visad frekvens är DDS-ref = (100MHz + värde på vita lappen)

Exempel:

C-kortet är märkt med -12.9kHz. Detta betyder att referensoscillatorn ligger på: 
100MHz-12.9kHz=99.987100MHz. (Positiva avvikelser anges utan + -tecken på 
lappen)
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Tryck på ”MENU-knappen och välj menypunkten ”DDS-reference frequency. 
Justera värdet (enligt exemplet till 99.987100) , spara och justeringen är gjord.

Om BFO-frekvensen är justerad korrekt så är frekvensen som visas i LCDisplayen 
korrekt.
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