
Instalacja przystawek „GK” 

Przed dokonaniem jakichkolwiek połączeń należy zainstalować przetwornik GK.   

 

Realizując punkty procedury instalacyjnej opisanej w instrukcji użytkownika GK należy zamontować 

przetwornik w pozycji, która nie będzie zakłócać w swobodnej grze na instrumencie.  (uwagi 

dotyczące instalacji przetwornika GR mogą również znajdować się w instrukcji do GK, jakkolwiek 

"zdroworozsądkowa" metoda instalacji przetwornika powinna świetnie zdać egzamin).   

 

 

 

Aby upewnić się, że przetwornik został zainstalowany poprawnie, należy zwrócić uwagę na 

następujące punkty:  

- odległość pomiędzy każdą struną, a odpowiadającą jej przystawką powinna wynosić dokładnie 1mm, 

jeżeli struna dociśnięta jest na najwyższym progu;  nie wolno dopuścić, aby odległość ta była 

mniejsza;   

- odległość pomiędzy mostkiem instrumentu a przetwornikiem nie może przekroczyć 20mm;  

- przystawka dla każdej struny (element elektromagnetyczny) powinna znajdować się dokładnie pod 

nią;  

 

Gitary, które nie mogą być wykorzystane do współpracy z GK-2A i GK-3 

 

Pomimo, iż niewielkie rozmiary GK umożliwiają jego instalację w wielu różnych modelach gitar, 

należy jednak pamiętać, iż w poniższych przypadkach instalacja przetwornika jest niemożliwa: 

 

a) gitary 12-strunowe, ze strunami rezonansowymi, oraz innymi nietypowymi naciągami; gitary ze 

strunami nylonowymi i jelitowymi, oraz gitary basowe; nawet w przypadku pomyślnej instalacji GK-

2A i GK-3 w takich instrumentach, przetwornik nie będzie funkcjonował poprawnie;  

 

b) gitary, których konstrukcja nie umożliwia poprawnego zamontowania przetwornika.   

 

W sytuacji "b" zwykle istnieje jakiś sposób zainstalowania GK-2A (-3), wymagający jednak prostej 

przebudowy instrumentu.  W takim przypadku należy skonsultować się ze sprzedawcą przetwornika.   

 

>> Obecnie na rynku pojawiły się gitary przystosowane do bezpośredniej współpracy z syntezatorami 

za pomocą 13-igłowego złącza, z pominięciem przetwornika GK.. Więcej informacji zasięgnąć można 

u sprzedawcy lub producenta tych instrumentów.   

 

* Należy zwrócić szczególną uwagę podczas wykorzystywania gitar posiadających więcej niż 25 

progów, lub o wyjątkowo wysokim stroju, jako że najwyższy rejestr tych instrumentów może posiadać 

dość ograniczone możliwości dynamiczne.  

 

  
 Zgodnie z Art. 22 ust.1 i 2 Ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U.180 poz. 

1495),  nie wolno umieszczać, wyrzucać, magazynować wraz z innymi odpadami. 

Niebezpieczne związki zawarte w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym wykazują bardzo 

niekorzystne oddziaływanie na rośliny, drobnoustroje, a przede wszystkim na człowieka, uszkadzają 

bowiem jego układ centralny i obwodowy układ nerwowy oraz układ krwionośny i wewnętrzny, a 

dodatkowo powodują silne reakcje alergiczne. 

Zużyte urządzenie należy dostarczyć do lokalnego Punktu Zbiórki zużytych urządzeń elektrycznych, który 

zarejestrowany jest w Głównym Inspektoracie Ochrony Środowiska i prowadzi selektywną zbiórkę odpadów. 

Zapamiętaj!!!!! 
Zgodnie z Art. 35 ustawy, użytkownik sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych, po zużyciu takiego 

sprzętu, zobowiązany jest do oddania go zbierającemu zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. 

Selektywna zbiórka odpadów pochodzących z gospodarstw domowych oraz ich przetwarzanie przyczynia się do 

ochrony środowiska, obniża przedostawanie się szkodliwych substancji do atmosfery  oraz wód 

powierzchniowych.  


