Onderhoudsvoorschrift trombone:
Enige nuttige wenken om uw instrument op de juiste wijze te behandelen
en te onderhouden.
• Vóór het bespelen moet de schuif op de
navolgende manier gesmeerd worden.
Als u SLIDE-O-MIX voor het eerst gebruikt,
doet u er goed aan zowel de binnen- als de
buitencoulisse van uw trombone grondig te
reinigen en vetvrij te maken.
1) Bren geen flinke druppel vloeistof uit de
kleine flacon op de sokken van de
binnencoulisse aan.
2) Vervolgens schuift u de buitencoulisse op
de binnencoulisse en haalt u deze enkele malen
heen en weer om de vloeistof over alle
oppervlakken te verdelen.
3) Laat enkele druppels uit de grote flacon van
bovenaf langs de binnencoulisse naar beneden
lopen over een afstand van 10 tot 20 cm.
4) Wederom schuift u de buitencoulisse enige
malen over de binnencoulisse heen en weer.
5) Tot slot spuit u waternevel op de coulisse
en haalt dit voor zover dat nodig is.

• Ter aanvulling op de SLIDE-O-MIX set bevelen wij u de handige
SLIDE-O-MIX waterspray- flacon aan.
PS: Als u SLIDE-O-MIX voor het eerst gaat gebruiken, is het mogelijk
dat resten van het eerder gebruikte smeermiddel nog vrijkomen. Maak
daarom de coulisses in het begin veelvuldig goed schoon. Indien SLIDEO-MIX niet het gewenste resultaat oplevert, neemt u dan gerust contact
op met onze reparateur.
• De stempomp op de beker van de trombone dient regelmatig afgepoetst
en opnieuw ingevet te worden.
• Uw mondstuk is een strikt persoonlijk bezit. Leen het niet uit. Om
krassen en inkepingen te voorkomen kunt u het mondstuk het beste
opbergen en een foedraaltje of in de speciale mondstukruimte in
uw koffer. Om hygiënische en technische redenen dient het
regelmatig schoongemaakt te
worden. De buitenkant met een poetsdoek of met water en zeep, echter
de binnenkant met een speciale mondstuk wisser.
Onderhoud verlengt de levensduur van uw instrument!

Veel succes,
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