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Generell utstyrsoversikt:
Pussestang. Pusseklut eller Pusselapper. Mekanikkolje. Liten børste til rengjøring av klaviaturet. Fett til
skjøtene. Myk klut til å tørke av fløyta utvendig. Lite skrujern.
Man kan også få kjøpt vedlikeholdssett.
For at instrumentet skal fungere godt og vare lengre, er det nødvendig med jevnlig stell og vedlikehold.
For at putene skal vare lengre må du tørke fuktighet ut av fløyta hver gang du har brukt den. Benytt en
pusseklut for fløyte og tørk fløyta innvendig. Hvis du ikke har en slik klut kan du benytte et vanlig
lommetørkle eller du kan feste en myk tøylapp som ikke loer til pussestanga.
Tørk av fløyta (kropp og klaviatur) utvendig med en myk klut hver gang du har brukt den, slik at du får bort
fettflekker fra fingrene. Da holder fløyta seg blank og fin lengre. Bruk en liten børste til å ta bort støv og skitt
som ligger inn imellom mekanikken.
Du bør også av og til rengjøre blåsehullet innvendig. Det kan du gjøre ved å dyppe en ullklut i rensesprit og
gni opp og ned, også rundt på innsiden av blåsehullet.
Olje mekanikken en til to ganger i året. Et lite drypp med klaviaturolje på gjengene til akslinger og
pivotskruer er nok. Pass på så du ikke får olje på putene.
Kontroller av og til at pivotskruer (endeskruer) og akslinger ikke sitter løst. Bruk et lite skrujern og skru dem
på plass igjen.
Når du ikke spiller skal du la fløyta ligge i etuiet med lokket gjenlukket. Da hindrer du støv i å samle seg på
mekanikken, samtidig som du beskytter fløyta mot fall og støt.
Hvordan rense hode-delen til fløyten:
1. Skru ut den øverste skruen på enden av hodet, og legg den til sides.
2. Putt en trepinne eller en rensestav inn fra toppen av hodet og press korka ut nedover ( du må kanskje
bruke litt kraft).
3. Vask alle delene i lunkent vann med en mild såpe, og skyll etterpå i rennende vann.
4. Sett korka inn med "kork - grease".
5. Sett korka inn i hodet fra bunnen av og press den opp i en foreløpig passende stilling. Merket som du ser
på rensestaven skal være helt i midten av blåsehullet dersom du stikker denne inn fra bunnen. Da er korken i
rett posisjon. Hvis du tviler på hvordan denne renseprosedyren utføres, ta kontakt med en reparatør.
6. Sett på skruen og skru denne inn helt til den når fløytehodet. De store fløyteekspertene stemmer nemlig
fløyta med denne skruen. MEN: Før du blir en ekspert, la reparatøren gjøre dette.
Tilslutt: Hvis du vil ha flere av disse brosjyrene for å dele det ut til noen du kjenner, så sender vi gratis det
antall som er ønskelig.
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