
INSTRUKCJA OBSŁUGI

PICKUPY

POLSKIE



Dziękujęmy za zakup pickupów Sadowsky®! Jeśli nie masz doświadczenia 
z lutowaniem czy prawidłowym montażem pickupów, lub jeśli brak Ci 
pewości jak przeprowadzić ten montaż samodzielnie, zalecamy aby zlecić 
całą procedurę wykwalifikowanemu specjaliście. 

Instalacja / Montaż

1. Upewnij się, że elektronika oraz inne części są kompatybilne z picku-
pem. Pamiętaj, że kiedy zmieniasz pickupy z aktywnych na pasywne, 
poszczególne komponenty w układzie powinny zostać zmienione.

2. Zdejmij struny w instrumencie, otwórz płytkę zapewniając sobie 
dostęp do elektroniki.

3. Starannie wyjmij stare pickupy. Jeśli to konieczne, zanotuj schemat lu-
towania. Jeśli zdemontujesz stare pickupy w staranny sposób, montaż 
nowych pickupów powienien być łatwiejszy.

4. Użyj lutownicy z cienkim grotem i wlutuj przewody w odpowiednie 
miejsce. Przykręć pickupy.

5. Sprawdź czy luty zostały wykonane prawidłowo, zaizoluj otwarte 
połaczenia kablowe aby zapobiec zwarciom.

6. Zamknij płytkę dostępu do elektroniki i załóż z powrotem struny.

Ogólna Informacja

Z uwagi na zastosowanie różnych rozstawów strun przez producentów, 
zalecamy sprawdzenie czy pickupy Sadowsky® oferują odpowiednie 
rozststawienie dla Twojego instrumentu. Z uwagi na różne techniki 
mocowania pickupów, może także zdarzyć się, że konieczne będzie 
dodatkowe nawiercenie korpusu aby zamontować pickup. W takim 
przypadku, zalecamy aby zlecić to wyszkolonemu specjalisćie. Aby 
odpowiednio zadbać o pickup i zapobiec rdzewieniu, nie czyść pickupów 
wodą.

 



Połączenia

Pickupy typu J (Gryf)

Żółty: Sygnał (+) 
Czarny: Masa (-)

Pickupy typu P (5-strunowe), Pickupy typu J oraz typu J Noise-Cancelling 
Split Coil (4-strunowe)

Biały: Sygnał (+) 
Czarny: Masa (-)

Pickupy typu J Noise-Cancelling oraz Soapbar 

Czerwony: Masa (-) 
Biały: Sygnał (+) 
Nieizolowany: Masa (-)

Pickupy typu P (4-strunowe) 

Zielony: Masa (-) 
Czerwony: Sygnał (+) 
Czarny: Masa (-)

Pickupy typu J Noise-Cancelling Stacked Coil (5-strunowe) 

Czarny: Sygnał (+)
Czerwony (+) Biały (-): 
Lutowane razem i zaizolowane  
(bez połączenia z masą) 
Zielony (-) Nieizolowany (-): Masa



Zauważ: Producent zastrzega sobie prawo  
wprowadzenia zmian bez dodatkowej informacji.
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