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1. Vid ändringar av sadelhuvud, när gitarren är strängad, dels intonation, dels stränghöjd,
LOSSA ALLTID CENTRUMSKRUVEN innan Du gör några av dessa ändringar av sadelhuvudet.
Se alltid till att det finns ett avstånd mellan den lossade centrumskruven och sadeln under
hela proceduren så att inte skruven förstörs.
Använd de medföljande insexnycklarna och drag lätt åt skruvarna!
1. Centrumskruv

Justerskruvar stränghöjd

Justerskruv intonation 12de bandet

2. Vid ändringar av sadelhuvud, när gitarren är strängad, dels intonation, dels stränghöjd,
LOSSA ALLTID CENTRUMSKRUVEN innan Du gör några av dessa ändringar av
sadelhuvudet. Se alltid till att det finns ett avstånd mellan den lossade centrumskruven
och sadeln under hela proceduren så att inte centrumskruven förstörs.
Använd de medföljande insexnycklarna och drag lätt åt skruvarna!
Centrumskruv

Justerskruvar stränghöjd

Justerskruv intonation 12de bandet

Skruva bort det rektangulära locket på baksidan av gitarren och dra ur och/eller trä in strängar
som skall bytas, genom hålen i sustainblocket upp till trembryggan på framsidan av gitarren. (På
vissa av gitarrerna kan hålen vara borrade genom plastlocket och locket behöver då oftast inte
avlägsnas)
Vid setup för användning av Tremolo-rörelse upp och ned, se till att bryggans övre bakre
underdel har ca 5mm gap till träytan. Detta gap justeras dels med anspänning av fjädrarna som
sitter fästade i sustainblocket på baksidan av gitarren, med 2 st skruvar som sitter i
fjäderkonsollen mot trä. Dels genom att justera löpande i samband med att Du grovstämmer
gitarren och strängarna spänns.
Om Du INTE VILL använda Tremolo-rörelsen, spänner Du fjädrarna så att fjäderkonsollen är
ansatt mot träytan. Innan Du gör fjäderjusteringen – GLÖM INTE ATT SLACKA STRÄNGARNA, höga
E och b strängarna kan annars gå av.
PICKUPERNA:
Dessa är justerade att passa till de strängar gitarren levereras med: D´Addario NYXL 10/46
Om Du byter till annat strängmärke eller dimension på strängarna, JUSTERA ENDAST genom att
använda medföljande insexnyckel, de individuella magnetstavar som kan justeras och de kan
skruvas upp eller ned. Dra inte ur magnetstavarna ur pickupen eller dra dem hårt i botten –
pickupen kan skadas och då måste gitarren demonteras.
(Singelpickupens stavar kan endast justeras genom att antingen demontera strängar och
pickguard och justera underifrån, eller att från framsidan höja eller sänka hela pickupen. OBS att
den vid leverans är sänkt så lågt som går för de strängar gitarren levereras med och skall endast
justeras uppåt. Justera inte vare singelpickup eller humbuckers så högt upp att strängarna fysiskt
kan dras ned mot pickupen eller att plektrum inte får plats under strängarna vid normalt spel).

