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Vedlikehold av waldhorn

Instrumentet ditt må du være forsiktig
med. Det har ventiler og rør som er
sårbare for hardhendt behandling. Legg
alltid instrumentet i kofferten eller på
stativ/stol når du ikke spiller, og pass på at
det ikke står i veien for noe eller noen.
Husk at bulket i instrumentet forringer lyden. Blant annet manglende
vedlikehold kan føre til at bøyler og munnstykker setter seg fast. Da er det
aller best å ta kontakt med instrumentforvalter.
Ikke forsøk å ta løs noe uten spesialverktøy

Før spilling må ventilene sjekkes om de er tilstrekkelig smurt. Skru av
bunnskåla på ventilen og legg noen dråper rotorolje på sentertappen
dersom dette trengs.

Etter spilling må instrumentet tømmes for spytt og fuktighet. Dette gjøres
ved å ta ut alle bøylene å tømme dem en og en.

Tørk av instrumentet på utsiden med en myk klut som ikke loer eller riper
opp lakken.

Skyll munnstykket i varmt vann etter spilling og tørk
av med papir eller klut.

Unngå inntak av sukkerholdig føde, da det setter seg som
belegg inne i instrumentet.

Instrumentet skal oppvares i instrumentkassa når det ikke er i bruk.
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Periodisk vedlikehold.

Ta ut alle bøyler. Legg KUN bøylene i lunket vann tilsatt mild såpe, ikke
zalo, den er for sterk. La instrumentet ligge ca. 20 min i vannet, slik at såpa
får virke litt. Vask bøylene innvendig med en fleksibel vaierbørste.

Instrumentet kan skylles innvendig for hånd. Unngå å få vann
på de mekaniske delene på
ventilene. Vask instrumentet innvendig med en fleksibel
vaierbørste.
Benytt en myk og fuktig klut til vask utvendig.

Munnstykket vaskes med en egnet munnstykkebørste.
Ønskes munnstykket helt rent og fritt for bakterier, kan
det legges i en kjele med vann som kokes opp. Ta
munnstykket ut og rengjør med munnstykkebørste.

Når hele instrumentet er rengjort, skylles alle delene god i lunket
vann slik at all såpe fjernes. Legg så delene på et håndkle slik at vannet får
renne av.
Etter en stund når alle delene er tørre, smøres bøylene inn med bøylefett.

Sett så instrumentet sammen, og spill i vei!

Ventilene vedlikeholdes på følgende måte: Smør
bevegelige ventilarmer/ledd med noen dråper Spindle Oil.
Skru av bunnskålen på ventilen og legg noen dråper
Rotor Oil på sentertappen. Skru så bunnskåla på plass.

Dette kan det være greit å få demonstrert av en som har
gjort det tidligere.

Har du noen spørsmål om vedlikehold, eller
sammensetting av instrument så ta kontakt med
musikklærer.


