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Tenor

Haal de speelstandaard uit de
draagzak.

Bariton

Draai de 2 delen van de
klemband los van elkaar met
de bijgeleverde inbussleutel.
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Tenor

Schuif de helft met het
uitstekende pinnetje over de
verstevigde ring van de beker
(overgang van broek naar beker
tussen de lage C# en B-klep).
Bariton

In sommige gevallen zal de
bovenste puntschroef van de
lage C#-klep losgedraaid
moeten worden om de
klemband onder de klep door
te monteren. Doe dit met
een goed passende schroevendraaier en zorg dat een evt.
veertje weer netjes terug op zijn
plek wordt gezet.
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Tenor

Schuif de andere helft van de
klemband met het gat over het
uitstekende pinnetje en draai de
inbusbout in de klem.
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Bariton

Draai met de inbussleutel de
klemband stevig vast totdat
de klemband niet meer kan
bewegen.
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LET OP! De poten van de
standaard zijn zwaar dus
houdt de standaard met de
vleugelmoer naar boven om te
voorkomen dat de zware poten
omlaag vallen op je handen!

Draai de standaard nu om,
LET OP! De poten vallen nu naar
beneden!
Pak nu de speelstandaard erbij en draai de grote vleugelmoer onderaan de
standaard los met de vleugelmoer naar boven gericht.
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Tenor

Draai de vleugelmoer weer
stevig handvast.

Zet de standaard op de grond, zorg dat alle kunststof moertjes ‘open’
staan en schuif de sax met de klemband in de standaard.
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Tenor

Zet de standaard naast je
stoel neer en pak de steun
onderin bij de stang vast.
LET OP! Nooit met de sax zelf
bewegen om zo te proberen
om de stand van de steun te
veranderen!

Bariton

Draai de 2 kunststof moertjes
vast, een bij de klemband en
een op de standaard zelf
(hoogteverstelling)

Bariton

Trek de steun onderaan de
stang in de richting van je stoel
en dan naar achteren.
Zogezegd in de ‘2e versnelling’.
Dit is de basisstand. Hiervoor is
wel enige kracht vereist maar
dit zorgt er wel voor dat de sax
straks stevig en stabiel blijft
staan.

Ga zelf in een ontspannen
houding zitten waarbij de rug
recht is. Stel waar nodig de
stand van de steun bij door
weer onderaan de stang (niet
met de sax zelf bewegen
terwijl deze in de steun staat)
de stand aan te passen. Dit
gaat vrij zwaar maar dit is dus
nodig om een stabiele stand te
garanderen.
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Stel ook de juiste hoogte in door de onderste
kunststof vleugelmoer los te draaien en de
steun omhoog te zetten in de geschikte stand.

Draai evt. met het mondstuk of de hals voor de
laatste finetuning.
Nu ben je klaar om te spelen!

DO’S
Zorg dat je tijdens het instellen van de standaard te allen tijde een ontspannen
houding met rechte rug aanhoudt.
Ben voorzichtig met de zware poten van de standaard tijdens het in- en uitklappen.

DON’TS
 ooit met de sax bewegen als deze in de standaard zit. Hierdoor zou er schade kunnen
N
ontstaan aan het bekerdeel.
De grote wartel van de standaard mag niet losgedraaid worden. Hierdoor wordt de
standaard instabiel en kan de sax gaan kantelen of uit de juist afgestelde stand schieten.
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