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Saksofon - Vedlikehold av instrumentet
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Generell utstyrsoversikt:
Saksofonsvaber (Et mykt pusseskinn eller klut festet til en snor med et lite lodd i enden). Rensekost
for hals og munnrør. Mekanikkolje. Liten børste til rengjøring av klaviaturet. Korkfett. Myk klut til
å tørke av saksofonen utvendig. Lite skrujern. Munnstykkebørste.
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 saxofonen hver gang du har brukt den.
Bruk saksofonsvaber og tørk saksofonen godt innvendig. Bruk en rensekost for saksofonhalsen
med en ullkost i den ene enden og en stiv børste i den andre. Skyv ullkosten på halsrenseren inn
fra den tykkeste enden. Du kan også bruke et lite pusseskinn med snor til å tørke ut av
saksofonhalsen. Vær spesielt nøye med å tørke ut av munnstykket. Fjern rørklemma og tørk godt av
røret (flisa) før du legger det i en rørbeskytter.
Vær oppmerksom på at instrumentet hele tiden bør ha en viss fuktighet i seg. Dette gjør at putene til
enhver tid er myke og tetter godt. Dersom instrumentet ligger i ro for lenge uten og bli brukt, tørker
putene ut og disse vil da bli harde. Da tetter de ikke så godt, og du vil kanskje oppleve at det er
vanskelig å spille på. Særlig bør du passe på at instrumentet ikke ligger lagret ved siden av en
varmovn.
Av og til må du gjøre rent munnstykket med lunket vann og en munnstykkebørste.
Tørk av saksofonen (kropp og klaviatur) utvendig med en myk klut hver gang du har brukt den, slik
at du får bort fettflekker fra fingrene. Av og til bør du også tørke instrumentet med en lett fuktet
klut.
Bruk en liten børste til å ta bort støv og skitt som ligger rundt mekanikken.
Olje mekanikken to til tre 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 og akslinger ikke sitter løst. Bruk et lite skrujern og skru dem på
plass igjen.
Når du ikke spiller skal du la saksofonen ligge i etuiet. Da hindrer du støv i å samle seg på
mekanikken, samtidig som du beskytter saksofonen mot fall og støt.

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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