
Klasická a akustická kytara - Uživatelský manuál 
 
Děkujeme, za nákup klasické nebo akustické kytary. Nejprve si, prosím, přečtěte tento uživatelský návod, abyste byli 
schopni využít všech výhod vašeho nástroje a mohli jej správně udržovat a zajistit tak jeho co nejdelší životnost. 
Níže uvedená upozornění slouží jako prevence před možným zraněním nebo nehodou. Dodržujte tato upozornění a 
používejte nástroj bezpečně a správně. 
 

▪ Upozornění 
• Při použití kytarového řemenu se ujistěte, že je řemen pevně přichycen ke kytaře. 

• Řemen by se mohl uvolnit a způsobit nehodu, jako například pád kytary nebo zranění osoby v blízkosti. 

• S nástrojem nezacházejte hrubě, například s ním neházejte ze strany na stranu atd. 

• Při výměně strun nebo při ladění nedržte nástroj v blízkosti vašeho obličeje. Pokud by došlo k prasknutí struny, 
mohlo by dojít k vážnému poškození očí. Také, pokud je nutné strunu přestřihnout, udělejte to se zcela 
povolenými ladícími kolíky. Náhlá změna napětí by mohla nejen poškodit krk kytary, ale také svým smrštěním 
způsobit vaše zranění 

• Po výměně strun ustřihněte přebývající konce strun. Konce strun jsou ostré a mohou způsobit zranění. 

• Při údržbě kytary používejte měkký a suchý hadřík na odstranění nečistot. Při čištění hlavy nástroje dejte pozor 
na ostré konce strun, mohlo by dojít ke zranění. V blízkosti kytary nepoužívejte insekticidní spreje, došlo by 
k poškození povrchu kytary. 

• Tento nástroj byl před propuštěním z továrny nastaven odpovídajícím způsobem. Pokud je nezbytné nástroj 
seřídit, obraťte se na svého prodejce. V závislosti na tom, kterou část nástroje je potřeba seřídit by mohly být 
potřebné speciální techniky a zkušenosti. U těch úprav, které mohou provádět uživatelé, se řiďte postupem 
v tomto uživatelském manuálu. 

• Zlomený krk kytary je většinou výsledkem nehody, jako je pád nebo šok během přepravy. Když nebudete kytaru 
delší dobu používat, uchovávejte jí ve stabilním stojanu, ze kterého nespadne, nebo jí uložte do pevného 
pouzdra. 

• S nástrojem nezacházejte hrubě, neházejte na něj předměty, zabraňte jeho pádu apod. Na ovladače a ladící 
mechaniku nepoužívejte příliš velkou sílu. Nedodržením by mohlo dojít k poškození nástroje. 

 

▪ Správné uchovávání nástroje 
• Nástroj neuchovávejte v blízkosti tepla, ohně nebo otevřeného plamene, uchovávejte jí nízko, ve stabilní pozici. 

Nástroj by mohl chytnout, případné zemětřesení by jí mohlo převrhnout a způsobit její pád na zem. 

• Nenechávejte nástroj opřený o zeď apod. v přítomnosti dětí. Nárazem do nástroje by mohlo dojít k jeho pádu a 
případnému zranění. 

• Pokud není nástroj delší dobu používán, vyjměte z něj baterie a nástroj uchovávejte jinde než na těchto místech: 
o Místa s přímým slunečním zářením. 
o Místa s extrémně vysokou nebo nízkou teplotou. 
o Místa s vysokou vlhkostí, prašností nebo vibracemi. 

• Během léta či zimy mohou být teploty uvnitř automobilu extrémně vysoké či nízké, nástroj v něm 
neponechávejte delší dobu. 

• Dlouhodobé uložení nástroje v pouzdře může být pro nástroj škodlivé. Občasným otevřením pouzdra dovolte 
výměnu vzduchu pro udržení správné vlhkosti. 

 

▪ Úprava napětí ladící mechaniky 
Některé ladící mechaniky jsou vybaveny pružinovým mechanizmem, který zabraňuje 
protireakci mechaniky. Nicméně, lze upravit úroveň síly, jakou je nutné použít při otáčení 
mechanikou. Jak je vidět na ilustraci, mechanika má šroub na tuto úpravu.  
Otáčením šroubem ve směru hodinových ručiček mechaniku utahujete. Nastavení by 
mělo být takové, kdy je mechanika pevná, ale otáčí se plynule. Tato úprava není běžně 
nutná a přílišné dotažení mechaniky způsobí její dřívější opotřebení. 

  

Utáhnout 

Povolit 



▪ Úprava výztuhy krku 
Zahnutí krku by mělo být lehce konkávní (vyduté dovnitř). Otáčením šroubem 
ve směru hodinových ručiček jej dotahujete a zmírňujete jeho konkávnost. 
Otáčením šroubem proti směru hodinových ručiček jej povolujete a 
zmírňujete jeho konvexnost (vydutost ven). Všechny úpravy provádějte 
postupně. Mezi úpravami ponechte pět až deset minut pro usazení změny. 
Změnu prohnutí kontrolujte po každé půl otáčce šroubu.  
 

Poznámka: Pokud nemáte s úpravou výztuhy krku zkušenosti, 
doporučujeme přenechat tuto úpravu zkušenému technikovi. 

 
 
 
 
▪ Výměna strun (klasická kytara) 
Při nasazování strun dodržujte tento postup: 

 

1. Uvažte strunu ke kobylce. 

 
2. Pak uvažte strunu na ladící kolík a dotáhněte ji. 

* Následující ilustrace ukazuje, jak upevnit první strunu (u čtvrté a páté je postup stejný).  Při připevňování druhé, 

třetí a šesté struny, strunu uvažte a naviňte ji v opačném směru. 

 
3. Po nasazení všech šesti strun, použijte elektronickou nebo mechanickou ladičku a kytaru správně nalaďte. 

 
Dovozce do ČR: 
CMI Music s.r.o. 
Kladská 1117/25, 500 03 Hradec Králové 
www.cmias.cz, obchod@cmias.cz 
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