
• Za pomoc¹ odpowiedniego œrubokrêta odkrêæ istniej¹ce
zaczepy (guziki) paska. Zachowaj oryginalne wkrêty gitary
oraz miêkkie podk³adki, jeœli takie by³y u¿yte miêdzy korpu-
sem gitary a zaczepami.

• Rozdziel zaczep blokowany na czêœæ dokrêcan¹ do korpu-
su (guzik) i elementy zak³adane na pasek. W tym celu
poci¹gnij za wystaj¹c¹ g³ówkê zaczepu (A) i wysuñ z niego
guzik (B). Bez odci¹gniêcia g³ówki wysuniêcie guzika z za-
czepu nie jest mo¿liwe. (rys. 1 oraz 2)

• Nastêpnie sprawdŸ, czy wkrêty z oryginalnych guzików
gitary pasuj¹ do otworów w guziku „security lock”. G³ówka
wkrêtu powinna ca³kowicie schowaæ siê wewn¹trz guzika.

• Jeœli oryginalne wkrêty mo¿na ponownie wykorzystaæ,
dokrêæ za ich pomoc¹ nowe guziki. W ten sposób uzyskasz
pewne i bezpieczne po³¹czenie guzików z korpusem. Przed
dokrêceniem guzików pamiêtaj o za³o¿eniu miêkkich pod-
k³adek, jeœli takie by³y wczeœniej zamontowane w gitarze.
Przy dokrêcaniu guzików zachowaj szczególn¹ ostro¿noœæ,
aby œrubokrêtem nie uszkodziæ korpusu gitary. Korpus
mo¿esz os³oniæ grub¹ miêkk¹ tkanin¹. (rys. 3)

• W przypadku, gdy oryginalne wkrêty nie pasuj¹ do guzików
„security lock”, u¿yj wkrêtów, które wchodz¹ w sk³ad nowe-
go zestawu. Gdyby okaza³o siê, ¿e otwory po oryginalnych
wkrêtach s¹ zbyt du¿e i nie zapewniaj¹ pewnego utrzyma-
nia wkrêtów z zestawu, nie montuj ich samodzielnie i w tym
celu udaj siê do najbli¿szego zak³adu lutniczego.

UWAGA!

LuŸne wkrêty guzików mog¹ byæ przyczyn¹ niespodzie-
wanego upadku gitary i jej powa¿nego uszkodzenia!
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Czêœæ montowana na pasku sk³ada siê z trzech elementów
(rys. 4):

• zaczepu (1)
• podk³adki (2)
• nakrêtki (3)

• Odkrêæ nakrêtkê  z zaczepu i zdejmij podk³adkê.

• W otwór znajduj¹cy siê w koñcówce paska wsuñ nagwinto-
wan¹ czêœæ zaczepu (rys. 5). Szczelina na guzik powinna
znaleŸæ siê po wewnêtrznej stronie paska. Koñcówka pa-
ska wokó³ otworu powinna dobrze przylegaæ do ca³ej tylnej
powierzchni zaczepu. Gdy otwór w pasku jest zbyt ma³y,
nale¿y go odpowiednio powiêkszyæ. W skrajnych wypad-
kach, np. gdy pasek jest bardzo gruby, mo¿e zajœæ potrze-
ba zmniejszenia jego gruboœci wokó³ otworu. W takiej sytu-
acji warto skorzystaæ z pomocy kaletnika lub szewca.

• Ustaw zaczep tak, aby szczelina na guzik by³a skierowana
ku górze (w kierunku paska).

• Nastêpnie na³ó¿ podk³adkê i ca³oœæ mocno zaciœnij nakrêtk¹.
Najlepiej do tego celu u¿yj klucza nasadowego lub oczko-
wego 13 mm. U¿ycie nieodpowiedniego narzêdzia mo¿e
doprowadziæ do uszkodzenia pow³ok wykoñczeniowych
nakrêtki i byæ przyczyn¹ powstania ostrych krawêdzi, o któ-
re mo¿na siê skaleczyæ lub uszkodziæ odzie¿.

UWAGA! Zbyt s³abe dokrêcenie nakrêtki mo¿e dopro-
wadziæ do jej zagubienia i w najgorszym wypadku
niespodziewanego upadku gitary i jej powa¿nego
uszkodzenia!

• Za³ó¿ pasek nasuwaj¹c zaczepy paska na guziki, do mo-
mentu, gdy us³yszysz charakterystyczny klik (rys. 6). W ten
sposób pasek zostaje pewnie po³¹czony z gitar¹, a jego
zdjêcie jest mo¿liwe dopiero po odci¹gniêciu g³ówki zacze-
pu i zsuniêciu ca³oœci z guzika.

• Gdy koñcówka paska jest wykonana z grubszego elastycz-
nego materia³u, po kilku dniach od monta¿u sprawdŸ, czy
nakrêtka nie poluzowa³a siê i jeœli zajdzie taka potrzeba,
ponownie j¹ dokrêæ.

PORADA
Za ka¿dym razem, gdy zak³adasz gitarê, na której zo-
sta³ zamontowany pasek z blokowanymi zaczepami,
sprawdŸ, czy nie s¹ luŸne lub nie zosta³y zagubione
nakrêtki dociskaj¹ce pasek do zaczepu.
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