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(Prosimy o przeczytanie ca³ej instrukcji przez rozpoczêciem instalacji Xtendera)

Typy: GB-7, M4, GT-1, GT-2 i podobne
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1. Odkrêæ i zdejmij z g³ówki oryginalny stro-
ik najni¿szej struny.

2. Odkrêæ tulejê ko³ka i zdejmij podk³adkê
ze stroika Hipshot. Nastêpnie wsuñ ko-
³ek stroika w otwór monta¿owy szyjki.
Z drugiej strony na³ó¿ podk³adkê i luŸno
skrêæ ca³oœæ tulej¹.

3. Poluzuj œrubê regulacyjn¹. Obróæ dŸwigniê
przesuwan¹ kciukiem i ca³y mechanizm
stroika w celu ods³oniêcia otworu wkrêtu
pozycjonuj¹cego, który znajduje siê
w podstawie (w przypadku niektórych in-
strumentów mo¿e okazaæ siê konieczne
chwilowe zdemontowanie s¹siedniego stro-
ika, aby odpowiednio obróciæ mechanizm
stroika i umo¿liwiæ dostêp do tego otworu).

4. Zwykle otwór wkrêtu pozycjonuj¹cego
pokrywa siê z istniej¹cym ju¿ otworem
po oryginalnym stroiku, gdy Xtender key
jest w³aœciwie ustawiony. Jeœli otwory te
nie s¹ zgodne, wówczas nale¿y wyko-
naæ nowy otwór.

5. Przy prawid³owo ustawionej podstawie
nale¿y dokrêciæ j¹ za pomoc¹ znajduj¹-
cego siê w zestawie wkrêtu z p³ask¹
g³ówk¹. Podstawa musi dobrze przyle-
gaæ do p³aszczyzny g³ówki i nie mo¿e
mieæ ¿adnych luzów. Jeœli oryginalny
otwór na wkrêt jest zbyt du¿y, nale¿y go
zaœlepiæ i wykonaæ nowy o odpowiedniej
œrednicy.

6. Ustaw dŸwigniê oraz mechanizm stro-
ika w normalnej pozycji. Zainstaluj s¹-
siedni stroik, jeœli zosta³ zdjêty podczas
dokrêcania podstawy Xtender Key.

7. Delikatnie nasmaruj koñcówkê dŸwigni
przesuwanej kciukiem smarem litowym.
Za³ó¿ strunê i wykonaj procedurê stroje-
nia zgodn¹ ze wskazówkami zawartymi
w instrukcji strojenia Hipshot Xtender Key.
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Instrukcja regulacji pracy stroika Hipshot Xtender Key
Wa¿ne! W celu uzyskania w³aœciwej wysokoœci dŸwiêków wykonaj nastêpuj¹ce czynnoœci:

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 wysokoœæ dŸwiêku zostanie obni¿o-
na do okolic „Es – Eb”, a nastêpnie po jej podwy¿-
szeniu bêdzie nieco za wysoka, lekko j¹ obni¿.
Przesuñ dŸwigniê jeszcze raz w dó³ i w górê,
i sprawdŸ strój.

Jeœli wysokoœæ pozostanie zbyt niska, delikatnie
obróæ motylek stroika, ponownie przesuñ dŸwigniê
w pozycjê doln¹ i górn¹ i sprawdŸ strojenie struny.
Jeœli trochê przesadzi³eœ, wróæ na pocz¹tek i po-
wtórz 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.

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,
która 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 pro-
ces mo¿na wykonaæ zupe³nie intuicyjnie i w cza-
sie 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 zapewni ci w³aœciw¹
wysokoœæ ustawionych dŸwiêków przy ka¿dej
zmianie jego pozycji. Do jego produkcji zosta³y u¿y-
te najwy¿szej jakoœci materia³y i podzespo³y, co
zapewnia jego w³aœciwe i bezawaryjne dzia³anie
przez wiele lat.
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