
RECAPPING
POWER SUPPLY

TIKI-100



Denne guiden kan ikke brukes på alle modeller av TIKI-100. Nyere modeller har en annen
type power supply.

Elektrolyttiske kondedensatorer har begrenset levetid, de kan begynne å lekke og skape
korrosjon på kretskort og nærliggende komponenter. Videre kan de tørke inn og bli til
motstandere, uktvikle varme og brenne opp. 

Så sjekk korrosjon rundt kondensatorene eller sjekk om de blir varme under bruk.

NB: Elektrolytiske kondensatorer kan inneholde store strømmengder som kan frigjøres i løpet
av meget kort tid. Derfor kan håndtering av disse utgjør en fare for liv og helse. Er en usikker, 
ikke gjør denne prosedyren selv. Det finnes måter å lade ut kondensatorene, feks. kortslutte
med en lyspære eller stor motstand. Eller utstyret kan være avslått og stikkontakten ut for et 
par dager.

Elektrolytiske kondensatorer i power supplyen;
C9 4700uF / 40V
C14  470uF / 40V
C2    10000uF / 16V
C1    10000uF / 16V

I den tekniske manualen, står det at alle kondensatorene er 16V. Jeg stoler ikke på manualen, 
så jeg bruker verdiene som står på komponentene i power supplyen, dette er orginale deler.



Power Supplyen:
Her er de 4 kondensatorene; C9,  C14,  C2,  C1
Polaritet (dvs. + og -) på kondensatorene er viktig. Settes de inn feil vei sier det pang. 
Pluss opp og minus ned på dette bildet.
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For å recappe power supplyen må den demonteres, først fjernes strømkontaktene. 
Jeg har markert dem 1 til 4 for at de skal komme på rett plass etter montering.



Så skrus powertransistorene ut, dvs mutter, skrue og skive.
Og til slutt knipes sammen de hvite plastpinnene forsiktig og kortet kan løftes ut.



Her er baksiden av kretskortet
Jeg ble litt forvirret fordi positiv på C14 er koblet på jording / GND (gul pil), men det 
skal være slik. Her må en bruke mye varme på GND for å få god lodding.
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“Lyttene” er ute



Mye grums, men
mest limrester



Fikk fjernet
mesteparten av
grumset med 
MD-40 og negler.

C9             C14            C2                 C1



Gamle og nye ”lytter”
om hverandre.



Nye lytter på plass. Før montering tok jeg litt termisk pasta på power-
transistorene.



“Smoke test”, 
testet uten at 
hovedkort eller
disker er tilkoblet.



Endelig test.
Alt fungerer.



Det kan være vanskelig å finne helt like elektrolytter.
Hovedregelen er at en finner noen med samme kapasitet, 
så går en opp i volt, men aldri nedover.

Karl


