
Örökzöld témánk, az elemek. 
 
 
De előbb egy fontos hír. 
Elköltözött a segédeszköznap. 
2010. április 6.-án már új helyen várja látogatóit a 

keddenkénti segédeszköznap. Cím: XIV. kerület Hermina út 57, 
a VGYKE irodája. Meghosszabbítjuk a nyitva tartást is, a 14 
órás kezdés megtartása mellett, 17 óráig várjuk az 
érdeklődőket. Ami nem változik az a kedves hölgyek, és a 
szolgáltatások. Nő viszont a termék skála, mert itt a magyarul 
beszélő eszközeinket is forgalmazzuk. 

Újra az elemekről. 
Én már régen elfelejtettem az elem problémáját, de egy eset 

folytán újra előkerült, ez a már örökzöldnek mondható téma. 
Történt ugyanis, hogy egy helyre adtunk el két darab 
konyhamérleget. Délután már csörgött a telefon, hogy az 
originált új elemekkel egyik eszköz sem működik. 
Természetesen most már a többször kipróbált mérlegeket vittük 
cserébe. És láss csudát, az ominózus elemekkel ezek sem 
működtek. Mondanom sem kell, hogy végül még is az elemek 
voltak a hunyók. Ez azért kirívó eset, mert nem amatőr 
felhasználókkal eset meg. Jóhiszemű és szakszerű módon 
OBI-ban vásárolták a bűnösöket, és engem is meglepett, hogy 
sokszor ez sem elég. Kérem, hogy mindenki törölje a listájáról a 
nagyon szép, élénksárga, VARTA SuperLife 9V-os elemet. Ez 
egyébként nagyon hasznos eszköz lehet tüntetéseknél 
hajigálásra, csúzli lövedéknek, esetleg levélnehezéknek. Azért 
bosszant a dolog, mert ez egy márkás cég, és mi is VARTA 
elemeket használunk, csak sokkal jobb minőséget. Az általunk 
preferált típus a sötétkék színű, INDUSTRIAL. Sosem 
gondoltam volna, hogy ugyanazon gyártó két különböző típusa 
között ekkora lehet a különbség. Ráadásul én erről a kis sárga 
huncutságról nem is tudtam. 

Az eset után sokkal nehezebben tudom meghatározni, hogy 
végül is mi alapján döntsék el, hogy milyen elemet érdemes 
vásárolni. Azért maradt még néhány ököl szabály. 

Ne vegyenek gyanúsan jó árú elemet. 
Tartózkodjanak a feltűnő színektől, és hiper szuper 
kifejezésektől. 
Felejtsék el a SuperLife típust, gyártótól függetlenül. 



Még egy adalék. A 9V-os elem kialakításából következően a 
többi elemfeszültséghez képest (3V, 1,5V) eleve is a 
leggyengébb. Méretéhez, térfogatához képest a legkevesebb 
energiát tartalmazza. Ebből következően hatványozottan 
érzékeny a minőségre. 

Az esetből levonható tanúság kettős. 
A márkanévtől függetlenül ami gyanúsan olcsó, annak oka 

van. 
Nem csak a jó pap, de a magát jónak tartott mérnök is holtig 

tanul. 
Ezzel búcsúzom: Kovács Zoltán, a Hangvilág Kft. ügyvezető 

igazgatója. 


