
MANUÁL

SNÍMAČE

ČEŠTINA



Děkujeme vám za zakoupení snímače značky Sadowsky®! Pokud nemáte 
žádné zkušenosti se zapojením a pájením, nebo pokud si nejste jistí tím, 
jak instalaci provést, velmi doporučujeme, abyste instalaci snímače svěřili 
odborníkům. 

Instalace / Montáž

1. Ověřte si, že použitá elektronika a součástky jsou kompatibilní s vašimi 
novými snímači. Pokud přecházíte z aktivních snímačů na pasivní, je 
třeba vyměnit některé konkrétní součástky.

2. Odstraňte z nástroje struny a otevřete šachtu s elektronikou. 

3. Opatrně odstraňte staré snímače. Pokud je to nutné, poznamenejte 
si zapojení pájených spojů. Pokud staré snímače odpojíte opatrně a 
čistě, instalace nových snímačů bude jednodušší.

4. Použijte pájku s tenkým hrotem a přiletujte vodiče snímače na místo. 
Připevněte snímače. 

5. Zkontrolujte pájené spoje, izolujte otevřené kabely, vyhněte se zkratům. 

6. Uzavřete šachtu s elektronikou a znovu nasaďte struny na nástroj.

Obecné informace

S ohledem na to, že různí výrobci používají různé rozteče strun, 
doporučujeme si před montáží snímačů Sadowsky® znovu zkontrolovat, 
zda pracují s roztečí, která odpovídá vašemu nástroji. Vzhledem k 
různému způsobu vedení signálu u nástrojů se může rovněž stát, že při 
výměně snímačů bude nutné provést úpravy těla. Doporučujeme, aby 
tyto změny provedl školený profesionál. Pro optimální péči o snímače a 
prevenci koroze doporučujeme nečistit snímače vodou. 

 



Připojovací vodiče

Pasivní snímače J-Style (krk)

Žlutý: signálový vodič (+) 
Černý: zem (-)

Snímače P-Style (5strunný nástroj), snímače J-Style a snímače typu J-Style 
Noise-Cancelling Split Coil (4strunný nástroj)

Bílý: signálový vodič (+) 
Černý: zem (-)

Snímače typu J-Style Noise-Cancelling a Soapbar 

Červený: zem (-) 
Bílý: signálový vodič (+) 
Holý: zem (-)

Snímače typu P-Style (4strunný nástroj) 

Zelený: zem (-) 
Červený: signálový vodič (+) 
Černý: zem (-)

Snímače J-Style Noise-Cancelling Stacked Coil (5strunný nástroj) 

Černý: signálový vodič (+)
Červený (+) a bílý (-):
Pájené dohromady a spojené  
(bez zapojení k potenciometru  
nebo k zemi)
Zelený (-) a holý (-): zem 



Poznámka: Výrobce si vyhrazuje právo  
změnit specifikace bez předchozího upozornění. 
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