
HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ GITÁROKHOZ 
 
A gitárok használatánál a következőket ajánljuk figyelembe venni: 
 

  Szállítás: Mindig tokban, vagy dobozban szállítsuk a gitárt, a hőszigetelt csomagolásra szélsőséges 
időjárási viszonyok között különösen érdemes figyelni. A hirtelen nagymértékű hőingadozás (meleg 
szobából ki a hidegbe vagy éppen hűvös szobából a napon felforrósodott kocsiba) nagyon káros lehet 
a hangszernek, nemcsak a lakkréteg, de a fa is megrepedezhet, a ragasztásoknál elválhat. Ugyanezek 
miatt autóban sem érdemes hagyni a gitárt se nyáron, se télen. 
 

  Tárolás: Semmiképpen ne tartsuk fűtőtest közelében a gitárt, a legcélszerűbb minden használat után a 
saját tokjába elpakolni. Érdemes rendszeres időközönként letakarítani a hangszert törlőkendővel és 
tisztítófolyadékkal. Figyelem! A nem erre való, durvább törlőkendők könnyen felkaristolják a 
lakkréteget. 
FONTOS: a tömör (solid) fából készült hangszerek különösen érzékenyek a megfelelő és állandó 
páratartalomra, ezért különleges odafigyelést igényelnek! Az idális a 40-60% közötti páratartalom. Ha 
abban a helységben, ahol a hangszert tartjuk, ettől eltérő értéket mérünk, mindenképpen korrigálni 
szükséges: párásító vagy páraelszívó segítségével. (Tipp: egyéb, akár hangszertokban is tartható, 
kifejezetten a megfelelő páratartalmat biztosítani hivatott segédeszközök is léteznek - ezzel 
kapcsolatban érdeklődjön a legközelebbi hangszerüzletben.) 
A huzamosabb ideig nem megfelelő körülmények közötti tárolás miatt könnyen keletkezhetnek 
repedések, deformálódások a hangszeren - az ilyen, jellemző sérülésekre a forgalmazó nem vállal 
garanciát! 
 

  Húrok: A húrok bizonyos idő eltelte után (minőségtől függően), akár a használat mennyiségétől 
függetlenül is elöregszenek, elvesztik a hangjukat, ettől a hangszer fénytelenül, tompán szól. Érdemes 
tehát néhány havonta, de sűrű használat esetén akár hetente húrokat cserélni a csengő, telt hangzás 
érdekében. Figyelem! Főleg az olcsó, gyengébb minőségű húroknál előfordulhat, hogy némelyik húrt 
nem lehet tisztára behangolni. Ez ilyenkor nem a gitár hibája, ilyen esetben érdemes jobb minőségű 
húrt vásárolni. Fontos még tudni, hogy sokszor a gyárilag feltett húrok sem a legjobb minőségűek, ez 
főleg az alacsonyabb árkategóriás hangszereknél fordulhat elő. 
(Tipp: akusztikus gitáron általában 0.11-esnél vékonyabb húrokkal igaz könnyebb játszani, de a gitár 
hangja vékonyabb, erőtlenebb, "cincogós" lesz. Sok gyakorlással hamar meg lehet szokni a 0.11-es 
húrt is, és cserébe telt, dús hangzást kaphatunk.) 
 

  Hangolás: A húrokat általában normál hangolásra szoktuk hangolni, ami a legvastagabb húrtól 
kezdve: E, A, D, G, H, E (4/4-es méretű gitárnál). Érdemes arra figyelni, hogy az A húrt csak a 
normál, 440 Hz-es magasságig húzzuk – ha túl feszes a húr, könnyebben szakad és a nyak is 
elvetemedhet, ha pedig túl laza, csöröghet játék közben. 
 

  Beállítás: Apróbb beállításokat egyénileg is el lehet végezni, ld. -merevítő pálcával rendelkező 
gitárok esetében- A gitárnyak beállítása (másik oldal), ám a komolyabb beállításokkal mindenképpen 
érdemes szakemberhez (szakszervizhez) fordulni, már csak a garancia megmaradása miatt is. Fontos 
információ, hogy a szakszerviz garanciálisan csak az alapbeállításokat végzi el a garanciális időn 
belül. Tehát az egyéni, átlagostól eltérő igények kielégítéséhez szükséges változtatások költsége már a 
vevő zsebét terhelik. 
 

  Tipp: Érdemes tudni, hogy ha a húrokat a húrlábhoz közel pengetjük, élesebb, keményebb hangot 
kapunk, és ahogy közeledünk a fej irányába, egyre puhább, melegebb tónusban szólal meg a gitár. 
Pengetőt leginkább a fémhúros gitároknál javasolt használni, ahol van a fedőlapon műanyag koptató 
lap. Főleg akkordozásnál ugyanis, a játék hevében könnyen felkarcolhatjuk a gitárt.  
 
Mindezek figyelembevételével a gitárja hosszú ideig, szép hanggal fogja szolgálni Önt. 
Jó zenélést kívánunk! 
 
Megjegyzés: A nem rendeltetésszerű használatból eredő sérülésekért, valamint a természetes 
kopásokért, elhasználódásokért (húrok, hangolókulcsok, bundok) nem vállalunk garanciát. 

JÓTÁLLÁSI JEGY 
 

Vállalkozás neve és címe:  ........................................................................  

Termék megnevezése:  .............................................................................  

Termék típusa:  ..........................................................................................  

Termék sorozatszáma (amennyiben van):  ................................................  

Vásárlás dátuma:  ......................................................................................  

 
 PH. ....................................... 
  Kereskedő aláírása 
Tudnivalók: 

A vásárlót ezen jótállási jegy alapján 10 000 - 100 000 Ft között egy év, 100 000 - 250 000 Ft között két év, 
250 000 forint eladási ár felett három év jótállás illeti meg a 151/2003. (IX. 22.) Kormányrendelet szerint. 
Nem tartozik jótállás alá a hiba, ha annak oka a termék fogyasztó részére való átadását követően lépett fel, így 
például, ha a hibát szakszerűtlen üzembe helyezés, rendeltetésellenes használat, a használati-kezelési 
útmutatóban foglaltak figyelmen kívül hagyása, - helytelen tárolás, helytelen kezelés, rongálás, elemi kár, 
természeti csapás okozta. 
Jótállás keretébe tartozó hiba esetén a fogyasztó elsősorban – választása szerint – kijavítást vagy kicserélést 
követelhet, kivéve, ha a választott jótállási igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a vállalkozásnak a másik 
jótállási igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a 
szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a jótállási igény teljesítésével a 
fogyasztónak okozott érdeksérelmet. A jótállásból eredő jogok érvényesítésénél nem írható elő feltételként, 
hogy a termék csomagolását is vissza kell adni. 
Ha a termék első alkalommal történő javítása során a vállalkozás részéről megállapítást nyer, hogy a 
fogyasztási cikk nem javítható, akkor főszabály szerint 8 napon belül kell kicserélni. Ha a cserére nincs 
lehetőség, akkor a vételárat kell 8 napon belül visszafizetni. Ha a fogyasztási cikk kijavítása 30 napon belül 
nem történik meg, főszabály szerint a vállalkozás köteles a 30 napos határidőt követően 8 napon belül 
kicserélni a terméket. Ha a cserére nincs lehetőség, akkor a 30 napos kijavítási határidőt követő 8 napon belül 
a vételárat kell visszatéríteni. (Kivéve: lásd rendelet) 
A fogyasztó a kijavítás iránti igényét választása szerint a vállalkozás székhelyén, bármely telephelyén, 
fióktelepén és a vállalkozás által a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál közvetlenül is érvényesítheti. 
A jótállás nem érinti a fogyasztó jogszabályból eredő – így különösen kellék- és termékszavatossági, illetve 
kártérítési – jogainak érvényesítését.  
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 GITÁRNYAK BEÁLLÍTÁSA 
A MEREVÍTŐ PÁLCA SEGÍTSÉGÉVEL 

 
Az általad vásárolt gitár nyaka állítható. A nyak gondosan kezelt, válogatott keményfából készült, amelyet egy speciális 
szárító-helységben szárítottak, a gyártáshoz így biztosítva a megfelelő, vetemedésmentes alapanyagot. 
A nyak belsejébe egy merevítő pálcát szereltek, amely egyrészt erősíti a nyakat, másrészt lehetővé teszi, hogy a 
segítségével be-állítsuk a nyakat. Mivel minden gitárnyak ki van téve a húrok feszítésének és a hőmérséklet válto-
zásainak, ezért időnként némi korrekcióra (feszítésre vagy a feszítés csökkentésére) van szükség. Ez viszonylag ritkán 
fordul elő, de amikor ez szükségessé válik, nem kell aggódni, amennyiben követed a következőkben vázolt instrukciókat a 
helyes korrekció végrehajtásához.  
 

 
 

1. Lazítsd meg a harmadik és negyedik húrt. Ne vedd le, csak addig lazítsd, hogy a húrnyereg két szélére húzhasd, így 
biztosítva a szabad hozzáférést az állító csavart fedő takarólaphoz. 
 

2. Szereld le a takarólapot egy kis fejű csillagcsavarhúzó segítségével. 
 

3. A fej felőli oldalról nézz a nyakra, hogy megállapítsd, mennyi homorításra, vagy éppen domborításra van szükség. 
Tehát tartsd a nyakat a szemed vonalához, és nézd végig hosszában a fogólap élét a mély és a magas húr felőli oldalon 
egyaránt. 
 

4. Amennyiben a nyak homorú (azaz a pálca nem elég feszes), feszíts a pálcán! 
 

 

Ha a nyak középen homorú: 
nehéz játékmódot eredményez és 
romlik az intonáció (egyes 
fekvésekben hamissá válik) 

 

5. Amennyiben a nyak domború (a pálca túl feszes), lazíts a pálcán! 
 

 

Ha a nyak középen domború: 
a húr csörgését és hamis hangot 
eredményez 

 

6. Helyezd az imbuszkulcsot (a gitár dobozában tartozékként mellékelve) az állítócsavarba és nagyon óvatosan kezd 
tekerni (egyszerre maximum egy negyed fordulatot lazíts, illetve feszíts). Minden egyes kis állítás után ellenőrizd a 
nyakat, mielőtt tovább folytatnád a műveletet. Amikor a nyak már egyenes, még egy nagyon picit feszítsünk az 
állítócsavaron, hogy ezzel kompenzáljuk a harmadik és a negyedik húr feszítését, ami csak a beállítás utáni felhan-
goláskor fog jelentkezni. 
 

Figyelem! Amikor a beállítást végzed, a legjobb eredményt akkor kapod, ha az éleknél az érintők végei egyenes vonalban 
vannak, ez biztosítja a tökéletes beállítást. 
Légy óvatos! Ne húzd túl az állítócsavart (ez érezhető, amikor különösen nehézzé válik a tekerés), mert ez a menet 
megszakadásá-hoz, vagy a merevítő pálca töréséhez vezethet! Ilyen esetben a garancia sem érvényes. 
  

 
 
Az akusztikus gitároknál szinte kizárólag, de némely tömörtestű elektromos gitárnál is az állítási lehetőséget a fogólap 
alján képezték ki, a beállítás azonban megegyezik a fent leírtakkal. Kövesd ugyanazt az útmutatást, amit fent 
részleteztünk. 
 

Ha a húr annak ellenére zörög, hogy megbizonyosodtál a nyak egyenességéről, fordulj a hangszerkereskedőhöz, akitől a 
gitárt vásároltad. Ő majd eljuttatja a szakszervizbe, ahol precízen beállítják a hangszeredet. 

 


