Onderhoudsvoorschrift saxofoon.

• Het in elkaar zetten van de saxofoon geschiedt als volgt: Eerst wordt
het mondstuk op de nek geplaatst. Om dit te vergemakkelijken
dient regelmatig de mondstukkurk met tappenvet te worden
ingesmeerd. Daarna voorzichtig de nek op de saxofoon, waarbij u
goed moet opletten dat de octaafklep nergens tegenaan stoot. Deze
volgorde is belangrijk om verbuiging van de nek te voorkomen.
• Na het bespelen dient de saxofoon met een speciaal daarvoor bestemde
wisser drooggemaakt te worden. Dit is een zeemleder lapje met
borsteltje aan een koord met een gewichtje. Eerst laat u het
gewichtje in de kelk zakken en daarna draait u het instrument
ondersteboven, zodat het gewichtje er aan de andere kant weer
uitkomt. Daarna trekt u langzaam het zeemlederen doekje en
borsteltje door de saxofoon (langzaam om er voor te zorgen dat het
vocht goed kan worden opgenomen). Dit herhaalt u zo’n 2 à 3 maal
totdat al het vocht is verwijderd. Daarna is het raadzaam een
padsaver in de sax te doen. Voor de nek kunt u een klarinet
wisserdoek gebruiken en vervolgens dezelfde procedure
afhandelen. Het mondstuk kunt u droogmaken met diezelfde doek.
• Het mondstuk mag nooit op de nek blijven zitten wanneer de saxofoon
opgeborgen wordt, omdat anders de kurk geen gelegenheid heeft
terug uit te zetten waardoor na verloop van tijd het mondstuk, óf
muurvast óf te los komt te zitten.
• Uw saxofoonrieten bergt u het beste op in een speciaal daarvoor
bestemde reedguard, waardoor het riet goed vlak kan opdrogen,
zodat de riettip niet gaat golven en de levensduur van het riet
aanmerkelijk verlengd wordt.

• Om het plakken van de polsters op te heffen
dient u regelmatig een schone zakdoek tussen
klepzitting en polster te schuiven, de klep op het
gat te drukken en daarna voorzichtig de zakdoek er
tussenuit te trekken waardoor het vuil wordt
verwijderd.
• Ter voorkoming van vroegtijdige slijtage en ter
verzekering van een goede functionering is het aan
te raden de draaipunten 1 x per 3 maanden te oliën.
De beste manier om dit te doen is met een speciaal
daarvoor ontworpen olie pen, waarbij de olie
druppelsgewijs gedoseerd kan worden. Na het
oliën moeten de kleppen worden bewogen, zodat
een verspreiding van de olie plaatsvindt.
• Alvorens de saxofoon in de koffer wordt opgeborgen moet hij
uitwendig met een zachte doek worden schoongewreven, omdat
transpiratie en vocht het zilver, de nikkel of laklaag, kunnen
aantasten. Onderhoud verlengt de levensduur van uw instrument! 
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