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Monteringsanvisning gitarr.
Mikrofonen kan monteras på insidan av locket lika väl som på utsidan.
För att hitta rätt position på insidan är det lättast att först prova sig fram på utsidan.
Den här instruktionen gäller montering på utsidan men används i tillämpliga delar i
förberedelserna för insides montering.
Montering på insidan bör överlåtas till en instrumentmakare som också monterar ändknopp
med inbyggd kontakt och även kan komplettera med en volymkontroll.
I Stockholm kan du vända dig till: http://gitarrservice.se
Mikrofonen levereras med fästmassa, buntband och adapter. Häftmassan gör ingen åverkan
på instrumentet och har visat sig fungera utmärkt även över tid. Rekommenderas för
montering på utsidan. Om du är orolig att häftmassan ger fettfläckar är det lätt att
demontera mikrofonen efter varje speltillfälle.
För insides montering använd häftkuddar eller silikon. Tänk på att träet på insidan av
instrumentet måste vara slätt och helt fritt från damm för att fästkuddarna/silikonet ska
sitta säkert. Träet kan med fördel prepareras med ett tunt lager utspädd lack på det ställe
fästkuddarna/silikonet ska fästa. Appliceras lämpligast med trasa för att få ett riktigt tunt
lager.
Instruktion för montering på utsidan.
Klipp häftmassan i fyra lika stora delar och tryck fast
massan lätt i hörnen på undersidan av mikrofonen.
Mängden häftmassa i varje hörn ska vara en kula med
diametern ca 5 mm.
OBS! Häftmassan ska fästas på undersidan av mikrofonen.
Inte på ovansidan. Ett ”STY” är tryckt på ovansidan.
Detta ”STY” ska vara synligt samt etiketten vänd åt
rätt håll när mikrofonen är monterad.
Tryck fast micken på locket. Jobba lite fram och tillbaka
tills mellanrummet mellan lock och mikrofon är lite mindre
än 1 mm. 0,7 – 0,9 mm brukar vara bra.
Åtta lager vanligt kopieringspapper ger ca 0,8 mm
Avståndet är dock inte så kritiskt.
Normalt missfärgar inte häftmassan locket. Jag kan dock
inte gå i god för att det inte skulle kunna ske beroende av
hur locket är lackat och med vad. Om du är orolig för
missfärgning så rekommenderar jag att mikrofonen och
häftmassan tas bort då du inte använder instrumentet.
Återmontering är så pass lätt när du väl hittat optimal
position för mikrofonen att detta inte är någon större
olägenhet.
Så här ser det ut på undersidan när häftmassan tryckts till efter
montering. Vid montering med silikon/fästkuddar bör dessa ha
motsvarande storlek.

Ca 0,7 - 0,9 mm

Det är känsligt för klangen var på locket du fäster
mikrofonen. Det är också individuellt för varje instrument.
Här måste du prova dig fram. Ta dig tid till detta.
Häftmassan gör det mycket enkelt att byta position.
Tänk på att även en vridning av mikrofonen kan göra
viss skillnad i klang.
Montera mikrofonen inom det område som bilden visar.
Här är det störst sannolikhet att du hittar en bra position.
Prova dig sedan fram med små förflyttningar. Placering som bilden visar är en bra start.

Av viktskäl är en liten 3,5 mm kontakt (hona) monterad.
Det är viktigt med så lite dragbelastning på mikrofonen
som möjligt från kabeln. Således en tunn kort kabel och lätt
kontakt. Dock sitter en 3,5 mm kontakt inte lika hårt som
en 6,3 mm. Därför är den bästa lösningen på det hela att
använda den medföljande adaptern från 3,5mm till 6,3 mm
och fästa den i axelbandet med buntbanden som bilderna
visar. På så sätt blir belastningen på mikrofonen minimal
samtidigt som det ger en stabil standardanslutning (6,3mm).
Det enda som krävs är att göra 4 små hål för buntbanden
i axelbandets nedre del av läder. Dra åt buntbanden hårt
så sitter adaptern säkert.
På detta sätt är det också lätt att demontera/återmontera
mikrofonen om den ska användas på ett annat instrument.

ca 20mm
ca 10mm

Stansa fyra 3 mm hål
som bildar en rektangel
med sidorna ca 10 och 20mm
Dra buntbanden igenom hålen och fäst
adaptern som bilden visar. Dra åt hårt.

Den som inte använder axelband kan ta en bit kraftigt
läder som har liknade form och storlek. Gör ett hål för
ändknoppen och montera adaptern som ovan. Läderbiten med
adaptern blir mycket enkel att flytta mellan olika instrument.
Fler sätt att fästa kontakten/adaptern se nedan.
Det viktiga är att kabeln inte drar i mikrofonen.

Om micken monteras under locket behöver man förstås
inte tänka på det här. Kabeln dras istället till en ändknopp
med en 6,3 mm kontakt. Detta är emellertid ett jobb för
ett proffs.

Kabeln är som standard ca 30 cm lång till gitarr och ca 55 cm till bas. Önskemål om annan
längd på kabeln kan tillgodoses.

Fler sätt att fästa kontakten/adaptern:
Fäst 3,5 mm kontakten/adaptern
med hjälp av ett eller två buntband
och en terylenlina.
Linan knyts sen fast i ändknoppen.

Fäst kontakten eller adaptern med två
buntband som bilderna visar. Det ena
buntbandet dras sedan fast vid ändknoppen

