HANDLEIDING
PICKUPS

NEDERLANDS

Dank u voor uw aankoop van een Sadowsky®-pickup! Als u geen ervaring
hebt met bedrading of solderen of als u niet zeker weet hoe u verder
moet gaan met de installatie, raden we u ten zeerste aan om de installatie
te laten uitvoeren door een specialist.
Installatie / Montage
1. Controleer of de gebruikte elektronica en onderdelen compatibel zijn
met uw nieuwe pickups. Bij het wisselen van actieve naar passieve
pickups moeten individuele componenten worden vervangen.
2. Verwijder de snaren van uw instrument, open het elektronicacompartiment.
3. Verwijder voorzichtig de oude pickups. Maak indien nodig aantekeningen over de soldeerverbindingen. Als je de oude pickups voorzichtig en netjes verwijdert, zijn de nieuwe pickups makkelijker te
installeren.
4. Gebruik een soldeerbout met dunne punt en soldeer de draden van
de elementen op hun plaats. Monteer de pickups.
5. Controleer de soldeerverbindingen, isoleer open kabels, vermijd
kortsluitingen.
6. Sluit het elektronicacompartiment en besnaar uw instrument opnieuw.
Algemene Informatie
Omdat verschillende fabrikanten verschillende snaarafstanden gebruiken,
raden we aan om te controleren of Sadowsky® pickups de juiste afstand
bieden voor uw instrument voordat u de pickups monteert. Vanwege
verschillende routings op het instrument, kan het nodig zijn om de
body aan te passen om de pick-up te vervangen. We raden aan dat
aanpassingen aan de body alleen worden uitgevoerd door getrainde
professionals. Reinig de pickups niet met water om uw pickups optimaal
te verzorgen en roest te voorkomen.

Connector Kabels
J-stijl elementen (Hals)
Geel: Stroom (+)
Zwart: Aarde (-)
P-stijl elementen (5-snarig), J-stijl elementen & J-stijl Noise-Cancelling Split
Coil elementen (4-snarig)
Wit: Stroom (+)
Zwart: Aarde (-)
J-stijl Noise-Cancelling Elementen & Soapbar Elementen
Rood: Aarde (-)
Wit: Stroom (+)
Kaal: Aarde (-)
P-stijl elementen (4-snarig)
Groen: Aarde (-)
Rood: Stroom (+)
Zwart: Aarde (-)
J-stijl Noise-Cancelling Stacked Coil Elementen (5-snarig)
Zwart: Stroom (+)
Rood (+) & Wit (-):
Samen gesoldeerd & afgetaped
(geen aansluiting op pot of aarde)
Groen (-) & Kaal (-): Aarde

Opmerking: De fabrikant behoudt zich het recht voor om deze
specificaties zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.
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