
HIPSHOT BASS XTENDER - INSTALACJA

(Prosimy o przeczytanie ca³ej instrukcji przed rozpoczêciem instalacji Xtendera)

Typy: BT-1, BT-2, BT-3, Y-1, Y-2 i podobne

Œruba regulacyjna

DŸwignia przesuwana kciukiem

Ma³e wkrêty z p³ask¹ g³ówk¹ (4)

Nylonowa podk³adka dystansowa

Ruchoma p³ytka Xtendera

Zêbatka

Œruba
Philips A

Ko³ek
stroika

Wa¿ne :
Nasmaruj
tutaj!

P³ytka
bazowa
Xtendera

1. Odkrêæ oryginalny stroik pozostawiaj¹c
tulejê ko³ka stroika na swoim miejscu.
Jest ona wciœniêta w otwór monta¿owy
stroika od przedniej strony g³ówki.

2. Rozmontuj stroik Hipshot Bass Xtender
przez odkrêcenie œruby typu Philips A.
Ostro¿nie zsuñ zêbatkê z wypustu ko-
³ka stroika. Uwa¿aj, aby nie zgubiæ nylo-
nowej podk³adki dystansowej.

3. Wsuñ ko³ek stroika w otwór monta¿owy
i tulejê na g³ówce, i odpowiednio ustaw
p³ytkê bazow¹ Xtendera. Dobrze dokrêæ
j¹ do g³ówki za pomoc¹ do³¹czonych
wkrêtów z ma³¹ p³ask¹ g³ówk¹. P³ytka
bazowa musi œciœle przylegaæ do po-
wierzchni g³ówki i nie mo¿e mieæ ¿adnych
luzów. Jeœli oryginalne otwory na wkrêty
s¹ zbyt du¿e, nale¿y je zaœlepiæ i wyko-
naæ nowe o odpowiedniej œrednicy.

4. Zmontuj ca³y stroik zwracaj¹c szcze-
góln¹ uwagê, aby nylonowa podk³adka
dystansowa znalaz³a siê na swoim miej-
scu.

5. WA¯NE! U¿ywaj¹c delikatnego smaru
litowego lub wazeliny nasmaruj koñców-
kê dŸwigni, która bêdzie przesuwaæ siê
po wypuœcie na ruchomej p³ytce Xten-
dera.

6. Zastosuj siê do wszystkich instrukcji
zwi¹zanych z regulacj¹ pracy stroika
Hipshot Xtender Key w celu uzyskania
w³aœciwej wysokoœci dŸwiêków.
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Najpierw nastrój do dŸwiêku „E”:
Przy dŸwigni znajduj¹cej siê w górnej pozycji („E”)
nastrój precyzyjnie strunê do dŸwiêku „E”. Zawsze
strój od ni¿szego dŸwiêku (naci¹gaj strunê).

Teraz przesuñ dŸwigniê do dolnej pozycji i z po-
wrotem do górnej w celu u³o¿enia struny. SprawdŸ
jej strój. Jeœli struna bêdzie stroiæ wy¿ej, skoryguj
to przez obni¿enie jej stroju np. do okolic dŸwiêku
„Es – Eb”, a nastêpnie podwy¿sz jej strój, jednak-
¿e tym razem zatrzymaj siê tu¿ przed w³aœciw¹
wysokoœci¹ E. Jeszcze raz przesuñ dŸwigniê
w pozycjê doln¹, a nastêpnie górn¹ i sprawdŸ strój.

Jeœli wysokoœæ pozostanie zbyt niska, delikatnie
obróæ motylek stroika, ponownie przesuñ dŸwigniê
w pozycjê doln¹ i górn¹, i sprawdŸ strojenie stru-
ny. Jeœli trochê przesadzi³eœ, wróæ na pocz¹tek
i powtórz procedurê.

Pamiêtaj, ¿e powodem problemów ze strojeniem
mo¿e byæ z³ej jakoœci siode³ko szyjki lub te¿ Ÿle
wykonane w nim naciêcie na strunê. Zaleca siê
zamontowanie wysokiej jakoœci siode³ek grafito-
wych lub te¿ smarowanie naciêcia smarami grafi-
towymi zmniejszaj¹cymi tarcie struny w miejscu
jej kontaktu z siode³kiem. Pamiêtaj te¿ o w³aœci-
wym nawijaniu struny na ko³ek stroika i u¿ywaniu
dobrej jakoœci strun.

Instrukcja regulacji pracy stroika Hipshot Xtender Key
Wa¿ne! W celu uzyskania w³aœciwej wysokoœci dŸwiêków wykonaj nastêpuj¹ce czynnoœci:

Strojenie do dŸwiêku „D”:
Przesuñ dŸwigniê do pozycji „D”. SprawdŸ strój
struny. Jeœli struna nie stroi, przesuñ dŸwigniê do
pozycji „E” i dokonaj regulacji zakresu pracy u¿y-
waj¹c ma³ej œruby regulacyjnej „D”. W ¿adnym
wypadku nie krêæ motylkiem stroika!

Gdy uzyskujesz zbyt wysoki dŸwiêk – nieco wy-
krêæ œrubê regulacyjn¹ (obracaj¹c j¹ w lew¹ stro-
nê) i zwiêksz odleg³oœæ jej koñca od g³ówki œruby,
która stanowi oœ obrotu dŸwigni.

Gdy uzyskujesz zbyt niski dŸwiêk – nieco wkrêæ
œrubê regulacyjn¹ (obracaj¹c j¹ w praw¹ stronê)
i zmniejsz odleg³oœæ jej koñca od g³ówki œruby, któ-
ra stanowi oœ obrotu dŸwigni.

Ponownie przesuñ dŸwigniê do pozycji „D”
i sprawdŸ strojenie struny. Powtarzaj te czynnoœci
regulacyjne do momentu, gdy po zmianie pozycji
dŸwigni zawsze uzyskujesz precyzyjn¹ wysokoœæ
„D”. Nota: w niektórych gitarach strunê mo¿na ob-
ni¿aæ a¿ do wysokoœci „C”.

Powy¿sze procedury mog¹ wydawaæ siê skompli-
kowane, jednak¿e ju¿ po krótkim czasie ca³y proces
mo¿na wykonaæ zupe³nie intuicyjnie i w czasie
zaledwie kilku sekund.

Za ka¿dym razem, gdy u¿yjesz motylka stroika,
musisz te¿ zmieniæ pozycjê dŸwigni w dó³ i w górê,
aby ustabilizowaæ jej w³aœciwy strój.

Twój nowy stroik Hipshot Xtender zapewni ci w³a-
œciw¹ wysokoœæ ustawionych dŸwiêków przy ka¿-
dej zmianie jego pozycji. Do jego produkcji zosta³y
u¿yte najwy¿szej jakoœci materia³y i podzespo³y, co
zapewnia jego w³aœciwe i bezawaryjne dzia³anie
przez wiele lat.

Motylek
stroika

Pozycja „E”
dŸwignia
w górê

DŸwignia

Motylek
stroika Pozycja „D”

dŸwignia
w dó³

DŸwigniaWA¯NE:
Regularnie smaruj
koñcówkê dŸwigni

wazelin¹ w celu
zapewnienia p³ynnej

pracy dŸwigni.
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