
Návod na sestavení CBA1S/CBA2S/CBA3S 
 

Děkujeme za nákup Schlagwerk CBA, sady pro sestavení cajonu svépomocí. Sestavení nástroje zabere cca 1,5 – 2 hodiny. Obrázky 
naleznete v originálním návodu. (Bild = Picture = Obrázek; Zeichnung = Figure = Nákres) 
 

Balení obsahuje 
 Boční panely  2x 

 Základna 1x 

 Horní panel (na sezení) 1x 

 Hrací deska (s logem) 1x 

 Zadní panel (s otvorem) 1x 

 Hranol pro horní panel/strunění 
     (zkosený, 265 x 36 x 15 mm) 1x 

 Hranol základny (obdélníkový, 265 x 22 x 15 mm) 1x 

 Přítlačná deska 1x 

 Kartonová šablona pro nastavení úhlu 1x 

 Tuba lepidla 1x 

 Napínací pásky 2x 

 Brusný papír 1x 

 
Obsah malého balíku CBA1S 

 Šrouby s čočkovitou hlavou 
     (snare, 3 x 10 mm) 2x 

 Šrouby se zapuštěnou hlavou 
     (nohy, 4 x 20 mm) 4x 

 Hřebíky (3 + 3 pro strunění a základnu, 
      2 náhradní, 20 mm) 8x 

 Strunění 1x 

 Gumové nožky 4x 

 Hřebíc pro bodec 1x 

Obsah malého balíku CBA2S/CBA3S 

 Šrouby s čočkovitou hlavou 
     (snare, 3 x 10 mm) 4x 

 Šrouby se zapuštěnou hlavou 
      (nohy, 4 x 20 mm) 4x 

 Hřebíky (3 + 3 pro strunění a základnu, 
      2 náhradní, 20 mm) 8x 

 Strunění 2x 

 Gumové nožky 4x 

 Hřebíc pro bodec 1x 
 
Nářadí, které budete potřebovat 
Abyste mohli nástroj sestavit, budete potřebovat pouze pár kousků základního nářadí. 
 

 Kladivo 

 Skládací metr nebo pravítko 

 Šroubovák (křížový) 

 Tužku 
 
Tip - Doporučené pomůcky 
 

 Lepicí páska pro uchycení hrací desky a zadního panelu 

 Hadřík na odstranění přebytečného lepidla 

 Dřevěný hranol pro použití s brusným papírem 
 
Vyložte si všechny dodané součásti na pracovní plochu a zkontrolujte, zda je dodávka kompletní. Připravte si všechno potřebné 
nářadí a pomůcky a před započetím sestavování si přečtěte návod. 
 
UPOZORNĚNÍ 
Uvědomte si, prosím, že lepidlo je rychleschnoucí! Doporučujeme tedy před každým krokem, ve kterém se lepí, si připravit 
nářadí a napínací pásky. Vlhkým hadříkem můžete odstranit přebytečné lepidlo.  
 

Postup sestavení 
 

Krok 1 – Slepení těla 
Nejprve si položte oba dodané napínací pásky paralelně vedle sebe na pracovní plochu, poté si připravte horní panel, základnu a 
oba boční panely (viz Obrázek 1). Začnete s aplikací lepidla podél frézovaných hran (viz Obrázek 1 & Nákres 1.1) 
Teď zasuňte boční panely do základny a nahoru umístěte horní panel (viz Obrázek 2 + 3). 
Poté zasuňte kartonovou šablonu na střed těla nástroje a srovnejte jej podle této šablony (viz Obrázek 4). 
Okolo těla obtočte napínací pásky a lehce je dotáhněte. 
Nyní položte tělo cajonu na přítlačnou desku a zkontrolujte, zda jsou všechny součásti těla zarovnané – opravte všechny 
nepravidelnosti, poté pevně dotáhněte napínací pásky (viz Obrázek 5 + 6). Můžete také odstranit přebytečné lepidlo pomocí 
vlhkého hadříku. Nechte lepidlo nejméně dvacet minut zaschnout. 
 

UPOZORNĚNÍ 
Všechny části těla musí být v rovině. 
Při uchycování napínacích pásku dbejte na to, aby přezky směřovaly ven a modré štítky směrem nahoru. 
 

Krok 2 – Sestavení vnitřních součástek cajonu 
Zatímco zasychá lepidlo na těle nástroje, můžete instalovat hranol strunění (zkosený) a hranol základny. Oba dřevěné hranoly se 
umisťují na stranu, kde bude později připevněna hrací deska. Stranu si můžete libovolně zvolit. 



Před započetím je dobré si za pomocí velkého hřebíku označit, kde bude později umístěno strunění (viz Nákres 2.2). Povšimněte 
si rozdílu při umístění struníku mezi CBA1S a CBA2S/CBA3S. 
Nyní lehce zatlučte tři hřebíky do hranolu strunění a tři do hranolu základny (viz Nákres 2.1) 
Nyní umístěte tělo cajonu na horní panel (zde se sedí), aplikujte lepidlo pod hranol strunění a přimáčkněte jej na místo dovnitř 
horního panelu a zarovnejte jej spolu s hranou těla. Přitlučte připravenými hřebíky hranol pevně na místo (viz Obrázek 8). 
 

Přední hrany hranolů musí být zarovnány s hranou těla! 
 

Hranol strunění bude zasychat cca 10 minut. Během tohoto času můžete připevnit hranol základny. Otočte cajon vzhůru 
nohama, aplikujte lepidlo pod hranol základny a přimáčkněte jej na místo dovnitř základny a zarovnejte jej spolu s hranou těla. 
Přitlučte připravenými hřebíky hranol pevně na místo (viz Obrázek 9). 
Nyní můžete připevnit strunění. Použijte tři 10 mm dlouhé šrouby s čočkovitou hlavou pro přišroubování jednoho strunění u 
CBA1S nebo dvou strunění u CBA2S/CBA3S. (viz Nákres 2.2 & Obrázek 10). 
 

Krok 3 – Uchycení hrací desky 
Položte tělo cajonu na jeho zadní stranu a připravte si hrací desku, přítlačnou desku a napínací pásky. Nyní aplikujte lepidlo podél 
hran celého těla a také podél hranolů strunění a základny (viz Obrázek 11). 
 

Než umístíte hrací desku na její místo, ujistěte se, že logo na hrací desce směřuje ven od strunění (viz Obrázek 12)! 
 

Nyní položte hrací desku (CBA1S/CBA2S s logem / CBA3S s dýhou) na tělo podle hran těla a pevně ji přitiskněte (viz Obrázek 13). 
Pak na hrací desku umístěte přítlačnou desku a ujistěte se, že je zarovnaná s hranami těla. Obtočte napínací pásky (aby přezky 
směřovaly ven a modré štítky nahoru) a jemně je dotáhněte (viz Obrázek 14). Zkontrolujte, že je hrací deska správně zarovnána 
s hranami těla a pevně dotáhněte napínací pásky. 
 

Rada 
Čtyři malé lepicí pásky zajistí, že hrací deska nebo zadní deska se nepohnou. 
Na některých místech se mohou se objevit malé přečnívající části, ty jsou způsobeny určitými tolerancemi při výrobě. Lze je 
vyrovnat pomocí brusného papíru. 
 

Pokud se během tohoto postupu hrací deska posune ze svého místa, okamžitě její pozici opravte! 
 

Čas na schnutí je cca 20 minut. Během schnutí lepidla můžete zabrousit hrany ozvučného otvoru i hrany u horní desky a základny 
nástroje pomocí brusného papíru (viz Obrázek 15 + 16). 
 

Krok 4 – Uchycení zadní desky a nožek 
 
Před přilepením zadní desky se ujistěte, že jste z těla nástroje vyjmuli kartonovou šablonu. 
Pro přilepení zadní desky použijte stejný postup jako v případě lepení hrací desky. 
Položte tělo cajonu na jeho přední stranu a připravte si zadní desku, přítlačnou desku a napínací pásky. Nyní aplikujte lepidlo 
podél hran celého těla. Pak položte zadní desku na tělo podle hran těla a pevně ji přitiskněte (viz Obrázek 17). Pak na hrací desku 
umístěte přítlačnou desku a ujistěte se, že je zarovnaná s hranami těla.  
Obtočte napínací pásky (aby přezky směřovaly ven a modré štítky nahoru) a jemně je dotáhněte. Zkontrolujte, že je hrací deska 
správně zarovnána s hranami těla a pevně dotáhněte napínací pásky. Čas na schnutí je cca 20 minut. 
 

Pokud se během tohoto postupu zadní deska posune ze svého místa, okamžitě její pozici opravte! 
 

Během schnutí lepidla můžete zabrousit horní a dolní hrany hrací desky, horní a základny nástroje pomocí brusného papíru (viz 
Obrázek 18). 
Pak přišroubujte gumové nožky pomocí čtyř šroubů se zapuštěnou hlavou (4x 20 mm, viz Obrázek 19). Pokud chcete nástroj 
lakovat, je dobré to provést ještě před přišroubováním nožek. 

 

Nyní je cajon kompletní! 
 

Krok 5 – Dokončení 
Nyní můžete vzhled vašeho cajonu vyladit či upravit podle vaší potřeby či představy. Doporučujeme použít přírodní oleje, lak či 
glazuru na povrchovou úpravu nástroje. 
 

Zajistěte, prosím, aby povrchová úprava na hrací desce nebyla příliš silná.  

 

Dovozce a distributor: 
 

CMI Melodia a.s. 

Kladská 1117/25, 50003, Hradec Králové 

www.cmias.cz, obchod@cmias.cz 

http://www.cmias.cz/

