
Péče o dřevěnou zobcovou flétnu

Naše zobcové flétny jsou ošetřeny čistou lněnou fermeží, která ji chrání před vlhkostí. Přesto je nezbytné po každém hraní flétnu
zevnitř vysušit pomocí přiloženého vytěráku a savého hadříku. Ze vzduchového kanálku odstraňte vlhkost pouze vyfouknutím.
Nikdy se vytěrákem nedotýkejte hrany lábia (jazýčku), jeho poškození by mohlo mít vážný vliv na kvalitu hry Vaší flétny.

Každá  nová  zobcová  flétna  se  musí  tzv.  „zahrát“.  To  znamená  pozvolna  ji  přivyknout  na  vlhkost  z dechu.  Navrhujeme
následující postup „zahrávání“ flétny:

 1. týden: hrajte max.10 – 15 minut denně převážně ve střední poloze rozsahu flétny.
 2. týden: hrajte max.15 – 20 minut denně ve střední a spodní poloze flétny.
 3.- 4. týden: každý den přidávejte 5 min. a postupujte k nejvyšším rejstříkům flétny.

Zvláště  ze  začátku  se  nesnažte  příliš  tlačit  a  hrát  vysoké  tóny.  Při  zahrávání  nového nástroje  byste  měli  pečlivě
poslouchat zvuk a pokud se zdá, že se tón zhoršuje,  chvíli přestat hrát a nechat flétnu vyschnout. Nikdy ale vlhký
nástroj nevystavujte sálavému teplu ani jej nenechávejte na přímém slunci, mohlo by dojít k jeho prasknutí!

Dřevěnou flétnu je potřeba pravidelně zevnitř ošetřovat olejem, nejlépe mandlovým nebo lněným. Olej jednak uzavře všechny
póry ve dřevě což má příznivý vliv na sílu tónu, hlavně ve spodním rejstříku flétny, dále chrání dřevo před možným prasknutím
a vzniku různých plísní.
Nový nebo často používaný nástroj je dobré olejovat každé 2-3 týdny, dále pak alespoň každé 2 měsíce. Olejovat je nutné dobře
vyschlý nástroj pomocí vytěráku a hadříku. Olej nanášíme v tenké vrstvě tak aby zůstal na stěnách flétny a nestékal. Voskované
nástroje je vhodné olejovat i zvenčí, dřevo je tak lépe chráněno a flétna si udrží hezký vzhled. Při olejování hlavice se rovněž
nedotýkejte lábia a dbejte, aby se olej nedostal do vzduchového kanálku!! 

Korkové těsnění na čepech je potřeba mazat korkovým mazacím tukem nebo jelením lojem, aby se jednotlivé díly daly snadno
sesazovat a rozebírat.

Flétnu přechovávejte na suchém vzdušném místě, ušetřete ji náhlých změn teploty a vlhkosti vzduchu.

Věříme, že vám flétna bude dlouho sloužit a přinese mnoho radosti ze hry.


