
2014-01-07 COSSOR 2000 and 21001

Martial Petitclerc

France

All it's OK

Thank you very much

M.PETITCLERC



2014-01-26 Oltronix LS14B

Harald Gule

Norge

Hei Ulf.

Dette er bra, og mer enn god nok kvalitet til at jeg kan finne ut hvor feilen befinner seg.

Mange takk !

hilsen

LA6LHA,Harald



2014-06-06

Gunnar Wolving

61163 Nyköping

STORT TACK FÖR ”F11 FIRAR 20-ÅRSJUBILÉUM”.

Gunnar.



2014-08-20 Brüel & Kjaer 2423

Jan Kilberg

Hej Ulf och mycket tack för manualerna. Överförigen fungerade OK.

Det är en guldgruva Ni har, där borta i Arboga.

Jag är inte säker på att det alltid är Du, som har hand om biblioteket, därför var jag 

lite formell i min förfrågan.

Än en gång tack och hälsningar Jan.



2014-10-10 Brüel & Kjaer 2423

Jan Kilberg

Hej Ulf och tack för dokumentet. Det var ju ganska tunt, som Du skriver, men det 

tillsammans med min holländska version, så klarar jag mig.

Hälsningar Jan.



2014-10-15 Radiometer RV34 och Oltronix

Magnus Lindmark

Spånga

Hej Ulf,

Ett stort tack för manualerna. Det var precis vad vi behövde.

Betalningen skedde i dag.

Många hälsningar

Magnus Lindmark



2014-11-18

Mattias Lundberg

Torslanda

Hej,

Ingen fara med svarstiden, jag har varit på jakt efter denna i flera år;)

Otroligt stort tack för manualen, uppskattas verkligen. Bara att börja med tejp och 

sax innan lite mer avancerat arbete påbörjas.

Vänligen,

Mattias



2015-02-19 Oltronix LS7D

Lars Gunnarsson

Hej Ulf,

Tusen tack för manualen Toppen!

Hälsningar 

                /Lars G



2015-02-19 AVO V4

Greger Lindquist

Växjö

hej igen!

Vilken ”raket-service”,manualen landade i dag i Småland,precis vad jag eftersökte!

Såg att vi har varit ”grannar”,har bott på Kyrkogårdsgatan 3B/1962-65 /( finns nog 

inte kvar längre som gata??) samt Jädersvägen 9C /1965-67/!

tack än en gång

mvh//

Greger Lindquist



2015-02-19 AEG LS3

David Bačnar

Hi. Thank you for the explanation and the offer. I just wanted to know, i dont want

to keep you busy with this, i think i will manage with this version (i will have it enlarged). 

If i need a more detailed version i will contact you again. Regards David Bačnar



2015-06-11 FR-14 beskrivning

Anders Eriksson

Umeå

Hej Ulf,

Tack för dokumentet. Det gick fort. Såvitt jag ser vid en hastig titt så är det utmärkt.

Hälsningar

Anders



2015-06-11

Leif Ådén

Hej Ulf,

Tack för din insats, nej jag behöver inte den manualen, jag får söka vidare efter 

manualen till 1022 semiconductor version.

Jag har försökt hos B&K, tänkte att dom skulle var tillmötesgående nu när den siste 

av grundarna har fyllt 100 år.

Men dom är mer multinationella nu än tidigare, räknenissarna bestämmer hur 

företaget skall skötas.

Tack ändå, kanhända att jag framöver behöver något, bra att man kan köpa kopior från Er.

Hälsningar

Leif



2015-06-11 Brüel & Kjaer 1621

Braham Bloom

Sydney

Australia

Hello Ulf,

thank you again for your quick response and the scan which is very 

useful for my purposes.

Thank you for the link also.

Your site is a very interesting collection of information.

regards

Braham Bloom

Sydney Australia



2015-06-15 Groot's TFX3

Nikolai Chaplygin

S: t Petersburg

Ryssland

Hello again Dear Ulf!

Thank you very much for sending the documentation!Now it became much easier to

understand and it will facilitate the repair of the historical signal generator! One thing

is a pity - a circuit diagram attached to the Manual, has a very simple look and it is not

specified all types and ratings (parameters) of electronic components. But this is no

one's fault - it is possible that a complete circuit with all the data and had not published,

and it was only just the employees of the manufacturer. But even the scheme that we

have in this Manual will allow me to fully understand the working principle of this

device, and all the missing ratings and options I will add to it  personaly from yourself

already in the process of repair and adjustment.So in any case, I was very pleased

that you sent to me  this Manual!A special thanks to you for offering to assist me in 

cases,when  be the lack of technical information!

Best Regards,Nikolai



2015-08-21 Philips GM5601A

Göte Lundgren

Malå

Hej Ulf !

Den här instruktionsboken funkar klockrent.

Tack för snabb leverans !

MVH Göte Lundgren



2015-11-25 Elmi ZYHK40101 och ZTEC75302

Erling Karlsson

Karlskrona

Hej

Ulf, tack för inf. och all hjälp, jag är mycket tacksam.

För utan schemat så hade jag nog inte hittat felet på pulsgeneratorn.

Med vänliga Hälsning

Erling



2015-11-25 FLUKE 803BR/AG

Jan Kilberg

Hej Ulf och återigen stort tack för snabb service och den fantastiska tillgången 

som Er "Guldgruva" innebär. Det här var precis, vad jag behövde nu.

Hälsningar Jan.



2015-12-03 Philips PM2445B

Dr. Gerard van Royen

99 Parsonage road,

WAIMATE 7978

New Zealand

Hello Ulf,

Good to hear from you and very pleased you can do the service.

I have sent the money to your email address.

Much appreciated.  Great library!

Best season Greetings from New Zealand where Christmas is on the beach (usually)

Cheers,

Gerard.



2015-12-03   Philips PM2445B

Dr. Gerard van Royen

99 Parsonage road,

WAIMATE 7978

New Zealand

Hi Ulf,

Beautiful picture. Will look it up in Google earth.

Waimate is Dairy country, just as much the rest of New Zealand nowadays.

Once it was sheep, now it's cows. Still relatively isolated from rest of mad world.

Hope it will stay like that for many years to come, but powers that be always try

to catch up with rest of world.

Scan is brilliant!  All I need.  Thanks again,

Best wishes,

Gerard.



2015-12-16   FLUKE 803BR/AG

Jan Kilberg

Hej Ulf, helt perfekt. Den här manualen stämmer med min Diffvoltmeter.

Fantastiskt, jag är mycket tacksam. Ge mig ett Bankgironummer,

eller dyligt, så skickar jag pengar, som ersättning för portot.

Hälsningar Jan.



2015-12-22   KAF Omformare 102

Michael Kvist

Hej Ulf,

Det blev kanon bra!

Tusen tack för all hjälp!

God Jul och Gott Nytt År

Vänliga hälsningar

Michael



2015-12-03   COSSOR 2000 and 2100

Ing. Giacomo Pruzzo

IIT - Istituto Italiano di tecnologia

Via Morego 30

16163 GENOVA, ITALY

Goodevening Ulf,

I got the manual today, early in the morning. Thank you again so much, for having been 

so kind and fast!

Best regards from very sunny Genoa,

Giacomo

PS I think I'll ask for your help again in the future for other classic B&K instruments!


