
 
 

INSTRUKCJA OBSŁUGI AKCESORIÓW / WARUNKI UŻYTKOWANIA 
 

Flet, Klarnet, Saksofon, Fagot, Obój 
 
 

 
Zgodnie z zaleceniami producentów wzorcowe warunki dla instrumentów dętych drewnianych: 
Temperatura: 20,5 – 21 st. C,  Wilgotność: 45 - 50%, Kwasowość: PH obojętne 5 -5,5 PH. 
Dla poprawnego działania warunki użytkowania instrumentu powinny być jak najbardziej zbliżone do 
wzorcowych. Nadmierne odstępstwa od w/w parametrów mogą doprowadzić do trwałego uszkodzenia 
instrumentu. 
 
 

1. Części, akcesoria i materiały do instrumentów 
 
Zakupione części, akcesoria i materiały do naprawy/przebudowy instrumentów należy dostarczyć do 
profesjonalnego serwisu, który wykona i autoryzuje ich prawidłowy montaż. 
W trakcie użytkowania należy eksploatować je zgodnie z przeznaczeniem oraz chronić przed 
uszkodzeniami mechanicznymi i działaniem nadmiernej siły (części do instrumentów dla poprawnego 
brzmienia wykonywane są z materiałów szlachetnych – nie są trwałe). 
 

2. Glówki do fletu 
 
Główka powinna być idealnie rozmiarowo dopasowana do posiadanego fletu. 
Kołnierz główki może zostać dopasowany do fletu tylko w autoryzowanym serwisie. Połączenie korpusu 
i główki należy przy każdym składaniu posmarować specjalnie do tego przeznaczonym smarem. Przed 
każdym graniem należy dokręcić koronę w główce i sprawdzić stan szczelności korka w główce. 
W przypadku występowania nietypowych przebarwień na główce lub ustach grającego należy zaprzestać 
korzystania z główki (możliwość występowania uczuleń – nieodpowiedni materiałowy dobór główki 
przez użytkownika do własnych potrzeb).  
Główkę należy czyścić regularnie tylko przy użyciu dedykowanych i autoryzowanych przez producenta 
środków. 
 

3. Fajki do saksofonu 
 
Fajka powinna być idealnie rozmiarowo dopasowana do posiadanego saksofonu. 
Fajka może zostać dopasowana do saksofonu tylko w autoryzowanym serwisie.  
Kołnierz fajki należy przy każdym składaniu posmarować specjalnie do tego przeznaczonym smarem. 
Śrubę fajki należy dokręcić bardzo delikatnie tak aby nie zerwać gwintu/śruby oraz nie doprowadzić do 
uszkodzenia kołnierza fajki (mechanizm zacisku). 
Należy założyć ustnik i skorygować jego ustawienie na fajce. Należy zachować szczególną ostrożność, 
aby nie doprowadzić do złamania fajki lub pęknięcia ustnika. W przypadku oporu/blokady przy składaniu 
należy skorygować korek fajki do wymiarów wlotu posiadanego ustnika. 
Fajkę należy czyścić regularnie tylko przy użyciu dedykowanych i autoryzowanych przez producenta 
środków. 
 
 
 
 
 
 



4. Esy do fagotu 
 
Es powinien być idealnie rozmiarowo dopasowany do posiadanego fagotu. 
Korek esu należy przy każdym składaniu posmarować specjalnie do tego przeznaczonym smarem. Korek 
na esie fagotowym należy dopasować do wlotu skrzydła tak aby przy montażu nie występował opór / 
możliwość złamania lub pęknięcia esu (konieczność zachowania szczególnej ostrożności). 
Es należy czyścić regularnie tylko przy użyciu dedykowanych i autoryzowanych przez producenta 
środków. 
 

5. Ustniki do saksofonu i klarnetu 
 
Ustnik powinien być dopasowany do posiadanego instrumentu (brzmieniowo, intonacyjnie, materiałowo i 
rozmiarowo). Za dopasowanie odpowiedniego dla siebie ustnika odpowiedzialny jest użytkownik.  
Ustnik należy założyć na fajkę / baryłkę i skorygować jego ustawienie. Należy zachować szczególną 
ostrożność, aby nie doprowadzić do złamania fajki / baryłki lub pęknięcia ustnika. W przypadku 
oporu/blokady przy składaniu należy skorygować korek na fajce lub korek ustnika do wymiarów wlotu 
posiadanego ustnika / baryłki. 
W przypadku występowania nietypowych przebarwień na ustniku lub ustach grającego należy zaprzestać 
korzystania z ustnika (możliwość występowania uczuleń – nieodpowiedni materiałowy dobór ustnika 
przez użytkownika do własnych potrzeb).  
Ustniki należy czyścić regularnie przy pomocy chłodnej wody lub przy użyciu dedykowanych i 
autoryzowanych przez producenta środków. 
 

6. Ligatury do saksofonu i klarnetu 
 
Ligatura powinna być idealnie rozmiarowo dopasowana do posiadanego ustnika. 
Za dopasowanie odpowiedniej ligatury odpowiedzialny jest użytkownik.  
Ligaturę należy nałożyć na ustnik i umieścić w niej stroik. Śruba ligatury powinna być skręcona w sposób 
delikatny. Brak szybkiej blokady stroika oznacza zły dobór rozmiaru ligatury. Zbyt mocne skręcenie 
mechanizmu zaciskowego ligatury może doprowadzić do jej pęknięcia, odkształcenia lub zerwania 
gwintu / śruby (ligatury ze względów konstrukcyjno – brzmieniowych wykonywane są ze szlachetnych – 
mało trwałych materiałów). 
Dla poprawności działania ligatur metalowych zaleca się naklejenie na ustnik naklejki ochronnej 
stabilizującej pozycję i docisk ligatury (np. Bay, etc.) 
 

7. Futerały i pokrowce 
 
Futerał powinien być idealnie rozmiarowo dopasowany do posiadanego instrumentu  
Należy zawsze dopilnować prawidłowego zamknięcia futerału.  
Futerał nie powinien być przeciążony: oprócz instrumentu pomieści tylko lekkie akcesoria, ewentualnie 
pojedyncze kartki nut. 
Poszycie futerału należy chronić przed uderzeniami i uszkodzeniami mechanicznymi (powłoki nie są 
trwałe). Wodoodporne poszycie nie gwarantuje 100% szczelności futerału – stanowi tylko dodatkowe 
zabezpieczenie. 
 
Uwaga: W przypadku działania nadmiernych sił (np. uderzenie, upadek) futerał nie jest w stanie uchronić 
instrumentu przed zniszczeniem. 
 
Pokrowce powinny być dopasowane do dedykowanego futerału lub części instrumentu. 
Zasady użytkowania jak w przypadku futerałów. 
 
 
 
 



 
 

8. Wyciory 
 
Wyciory powinny być idealnie rozmiarowo i konstrukcyjnie dopasowane do posiadanego instrumentu. 
Kanał instrumentu należy regularnie czyścić z wody po każdym graniu. Przed czynnością należy 
skontrolować stan wyciora. Wyciory zużyte, zabrudzone, z supłami należy natychmiast wymienić na 
nowe – możliwość utknięcia wyciora w korpusie instrumentu. 
 

9. Stroiki, materiały i narzędzia do produkcji stroików 
 
Stroiki są materiałami eksploatacyjnymi podlegającymi ciągłej wymianie. 
Przy użytkowaniu należy zachować szczególną ostrożność – możliwość pęknięcia 
W celu przedłużenia żywotności stroika należy przechowywać go w dedykowanym pudełku i regularnie 
oczyszczać z zabrudzeń. 
Materiały i narzędzia do produkcji stroików należy stosować wyłącznie z ich przeznaczeniem. 
 

10. Pudełka na stroiki 
 
Należy je użytkować zgodnie z przeznaczeniem. 
Należy szczególnie chronić powłokę pudełek bardzo podatną na uszkodzenia mechaniczne (delikatne 
materiały: skóra, lakiery, itd.) 
 

11. Paski i szelki 
 
Paski i szelki powinny być dopasowane do instrumentu i wymagań grającego. 
Należy bezwzględnie stosować zastosowane rozwiązania konstrukcyjne zaczepu. 
Użytkowanie paska nie zwalnia grającego z obowiązku ręcznego podtrzymywania instrumentu. 
Nadmierne obciążenie paska siłą rąk doprowadzi do jego zerwania lub wyrwania zaczepu w instrumencie 
(uszkodzenie lub zniszczenie instrumentu). 
 

12. Statywy do instrumentów 
 
Statywy powinny być rozmiarowo dopasowane do instrumentu. 
Zasady złożenia i użytkowania statywu określa dodatkowa (obrazkowa) instrukcja dołączona do statywu. 
 
Uwaga: W przypadku działania nadmiernych sił (np. uderzenie, upadek) statyw nie jest w stanie uchronić 
instrumentu przed zniszczeniem. 
 

13. Środki chemiczne 
 
Środki chemiczne (smary, oleje, płyny, itp.) stosowane przy konserwacji instrumentów muzycznych nie 
są środkami trującymi lub agresywnymi. 
Należy stosować je wyłącznie z ich przeznaczeniem. 
Środki należy przechowywać w zamkniętych opakowaniach uniemożliwiając ich kontakt z dziećmi. 
W przypadku zabrudzenia środkiem oka, nosa, itd. należy przemyć je wodą. Profilaktycznie zalecany jest 
kontakt z lekarzem. 
 
 
 
Akcesoria mogą być również zaopatrzone w dodatkowe instrukcje przewidziane przez producenta  
(dostarczane przy zakupie). 


