Vedlikehold av kornett, trompet, tenor, baryton og tuba

Daglig vedlikehold:



Smør ventilene regelmessig, minst en gang pr. uke. Be spillelæreren vise deg hvordan dette gjøres.
Bruk aldri annen olje enn ventilolje til dette!
Det er imidlertid ikke nok å bare tilføre ny olje. Med noen ukers mellomrom må ventiler og ventilhus
tørkes rent for å fjerne gammel olje og smuss. Slik gjør du:
Løsne ventilen nærmest munnstykket. Tørk av gammel olje med f.eks en bit av et gammelt laken.
Løsne bunnskålen på ventilhuset. Dytt lakenbiten gjennom ventilhuset og dra frem og tilbake. Skru
på igjen bunnskålen. Drypp deretter noen dråper ventilolje på ventilen og sett den forsiktig tilbake
på plass. Ventilene har et nummer inngravert på veggen. Pass på at tallet på ventilen vender mot
deg. Pass også på at styretappen på ventilen følger sporet ned i ventilhuset.

OBS: Hvis munnstykket eller noen bøyler skulle sette seg fast må du ikke bruke makt, tang eller lignende.
Da kan du ødelegge instrumentet. Ta heller kontakt med instrumentforvalter, korpsleder eller spillelærer.
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Rengjøring av instrumentet:
En gang pr. semester må instrumentet rengjøres.
Til dette trenger du:
Ventilolje
Bøylefett. Den rød/brune fra La Tromba anbefales. Kjøpes i musikkforretning.
Fleksibel børste (består av wire med børstehode i begge ender, kjøpes i musikkforretning)
Munnstykkebørste (kjøpes i musikkforretning)
Sunlight oppvasksåpe (Ikke bruk Zalo, den er for sterk!)
Ta ut ventilene og legg dem i rekkefølge på et flatt, mykt, lofritt underlag. Siden ventilene har fjær og
filtputer, skal ikke ventilene vaskes. De skal bare renses med en en myk klut. (Se over).
Ta så ut alle bøylene (4 stk.) og skru av de tre bunnlokkene i ventilhuset.
Fyll badekaret eller en balje med lunkent vann og litt såpe. Fyll i så mye vann at hele sjalsstykket (”tuten” på
instrumentet) blir dekket.
Legg instrumentet, munnstykket, bøylene og bunnlokkene forsiktig ned i vannet. La det ligge i ca 20 min, til
all skitten har løst seg opp.
Bruk munnstykkebørsten til å vaske munnstykket. Bruk den fleksible børsten til å rengjøre instrumentet
innvendig. Bruk også denne børsten til å vaske alle bøylene. Vask godt ut av bunnskålene med en klut.
Instrumentet vaskes på utsiden med en klut.
Vær nøye med å skylle alt (både innvendig og utvendig) etterpå med rent vann. Tørk med et rent, mykt
håndkle. La instrumentet ligge en stund for å lufttørke i tillegg.
Så kan instrumente33t monteres sammen igjen:
Drypp en dråpe ventilolje på gjengene i hver bunnskål og skru de på plass.
Ventilene har et nummer inngravert på veggen. Den som er merket ”1” skal være nærmest munnstykket.
Drypp et par dråper ventilolje på hver ventil. Sett ventilen forsiktig på plass, pass på at tallet på ventilen
vender mot deg.
Smør bøylene med bøylefett og monter de på plass. Vri bøylen frem og tilbake til bøylen glir lett og lydløst.
Tørk av eventuelt overflødig bøylefett med tørkepapir.
OBS: Hold alltid ventilene nede når du drar/skyver på plass de tre minste bøylene.
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