Trombone skiller seg helt fra de andre
messingblåserne, det er ikke noen ventiler på de
fleste av dem, det er et gehørinstrument so skjerper
sansene til den som spiller. Korpset her noen av
tromboner med kvartventil, disse har de eldste
musikantene. Vi har også en barnetrombone med
en slik ventil. En trombone koster kr. 7000,
barnetrombone kr 13000 og kvartventil kr 18000.
For at det til enhver tid skal være behagelig å spille på instrumentet, og for at det skal holde en god stand, trengs godt
vedlikehold.
Ha alltid slidelåsen på når du ikke spiller på trombonen.
Daglig vedlikehold:
Før spilling sjekkes sliden om denne er tilstrekkelig smurt. Spray sliden med vann fra en liten sprayflaske. Det må
brukes egen slidekrem til trombonen aldri ventilolje
Etter spilling tømmes instrumentet for spytt og fukt og yttersliden tørkes gjennom med pussestav med strømpe.
Tørk av instrumentet utvendig med en pusseklut som er egnet til dette. Benytt en klut som ikke riper opp
instrumentet.
Unngå inntak av sukkerholdig føde, da dette vil sette seg som et belegg inne i instrumentet.
Vask av instrumentet:
Ta ut stemmebøylen.
Legg instrumentet og delene (IKKE innersliden) i lunket vann tilsatt Yamaha Brass Soap. La det gjerne ligge noen
minutter slik at såpa får virke litt.
Vask instrumentet, bøylene og innersliden innvendig med Flexible Cleaner for Trombone.
Benytt en myk klut til vask utvendig.
Smør opp innersliden med krem.
Yttersliden rengjøres med Flexible Cleaner for Trombone, må ikke bruke stiv børste på yttersliden, slik en gjør med
andre messingblåsere. I buen kan en bruke børste, men da har en innersliden i når en drar børsten inn.
Når hele instrumentet er rengjort, skylles alle delene god i lunket vann slik at all såpe fjernes.
Legg så delene bortsett fra sliden på et håndkle slik at vannet får renne av.
Etter en stund når alle delene er tørre, smøres stemmebøylen inn med bøylefett. Dette bør gjøres en gang pr
måned. Dette gjør at bøylene alltid glir godt og ikke setter seg fast. Sett så instrumentet sammen, og spill i vei!
Munnstykket vaskes med en egnet munnstykkebørste. Ønskes munnstykket helt rent og fritt for bakterier, kan det
legges i en kjele med vann som kokes opp. Ta munnstykket ut og rengjør med munnstykkebørste.
Har Trombonen kvartventil skal denne vedlikeholdes slik:
Smør bevegelige ventilarmer/ledd med noen dråper Spindle Oil.
Skru av bunnskålen på ventilen og legg noen dråper Lever Oil på sentertappen. Skru så bunnskålen på plass.
Ta ut bøylen og hell litt Roter Oil ned på ventilen.
Det er mulig å få kjøpt pussesett til trombone i musikkforretninger som inneholder det en trenger til vask.

