Podczas zakupu u¿ywanego pianina zwróæ uwagê na nastêpuj¹ce punkty:
1. Oceñ wygl¹d instrumentu. Zdejmij wszystkie znajduj¹ce siê przedmioty.
SprawdŸ czy nie jest obity, wyp³owia³y od s³oñca. Spójrz na górn¹ czêœæ pianina. Byæ mo¿e sta³y tam kwiaty,
paprotki. Nadmiar wody od podlewania móg³ sp³ywaæ po instrumencie i wybrzuszyæ okleinê, a doniczka
pozostawiæ okr¹g³y œlad. SprawdŸ te¿, czy pianino nie nosi œladów od kubków (gor¹ce napoje).
2. Odsuñ pianino od œciany, obejrzyj i sprawdŸ stan p³yty rezonansowej. Przypatrz siê czy nie ma rys lub pêkniêæ.
Jeœli kupujesz starszy instrument, p³yta zas³oniêta jest drewnian¹ konstrukcj¹ z p³ótnem. Odkrêæ j¹ – to nie jest
trudne. Jeœli znajdziesz ryski na rezonansie to nie ma jeszcze tragedii. Najwa¿niejsze by instrument nie brzmia³
perkusyjnie od szczelin w rezonansie i nie traci³ pe³ni brzmienia.
3. Zajrzyj do wnêtrza instrumentu. Ods³oñ górny zawias, zdejmij os³onê mechaniki( tzw. „górne drzwi”). Jeœli
kupujesz bardzo stary instrument, byæ mo¿e ma on mechanikê starego typu, tzw. górnot³umikow¹. Najproœciej,
jeœli widzisz drewnian¹ listwê nad m³oteczkami i du¿o drucianych elementów, to znak, ¿e mechanizm jest starego
typu. W mojej ocenie, taki instrument nadaje siê do sporadycznej gry. Ciê¿ko go te¿ remontowaæ. Wiêc uwa¿aj!
Nie p³aæ du¿o pieniêdzy za taki instrument, mimo ¿e mo¿e byæ piêkny z zewn¹trz.
4. Oceñ stan m³oteczków. Przede wszystkim sprawdŸ czy s¹ pó³okr¹g³e. Jeœli œlad od uderzeñ strun jest du¿y,
oznacza to, ¿e instrument by³ czêsto u¿ywany. Takie m³oteczki trzeba na nowo wyprofilowaæ lub w ostatecznoœci,
jeœli filcu na m³otku jest ma³o, a dŸwiêk jest ostry, wymieniæ na nowy komplet. SprawdŸ ko³ki stroikowe. Zwróæ
uwagê czy nawiniêta struna na ko³ku jest w lekkiej odleg³oœci od jego widocznego koñca.
5. „Metalowa p³yta”. Prawid³owo „rama ¿eliwna”. Znajduje siê w œrodku instrumentu, na niej napiête s¹ struny.
Najczêœciej pomalowana jest na z³oty kolor. SprawdŸ jej stan – otwórz os³onê pianina pod klawiatur¹. Spójrz czy
rama nie ma pêkniêcia. Obejrzyj dok³adnie konstrukcjê ramy. Jeœli jest s³abe œwiat³o, zaopatrz siê w latarkê.
6. SprawdŸ strój instrumentu. Zaopatrz siê w kamerton (metalowe wide³ki – podaj¹ wysokoœæ dŸwiêku „a” od
którego zaczyna siê stroiæ pianino). Odszukaj na œrodku klawiatury dŸwiêk „a” - poszukaj grupê trzech czarnych
klawiszy, bia³y klawisz pomiêdzy drugim a trzecim czarnym to w³aœnie „a”. Wpraw kamerton w drganie, drug¹
stron¹ (kulk¹) dotknij delikatnie ucha – s³uchaj. Nastêpnie porównaj wysokoœæ dŸwiêku z kamertonu z dŸwiêkiem
„a” w pianinie. Jeœli to ten sam dŸwiêk oznacza to ¿e strój nie jest zani¿ony, jest dobrze. Jeœli wyraŸnie siê nie
zgodz¹ wysokoœci dŸwiêku, oznacza to kilka strojeñ, by pianino doprowadziæ do stanu u¿ywalnoœci. Jak nie masz
kamertonu, pos³u¿ siê elektronicznym stroikiem gitarowym. Interesuje Ciê dŸwiêk „a” na œrodku klawiatury.
Pamiêtaj, dŸwiêk ten ma wysokoœæ 440 Hz (herców).
7. Jeœli potrafisz, zagraj. Ocenisz wtedy dŸwiêk i wygodê gry. Jeœli nie potrafisz, poproœ osobê graj¹c¹ lub
stroiciela. Pomo¿e Tobie w wyborze.
8. Zwróæ uwagê na warunki w jakich kupujesz instrument. Wilgoæ, bardzo zimna temperatura to nie s¹ dobre
warunki do przechowywania instrumentu. Mo¿e siê zdarzyæ, ¿e po pewnym czasie, gdy kupisz pianino, postoi ono
w ciep³ym i suchszym miejscu, zacznie siê niepokoj¹co psuæ i bêdzie wymaga³o naprawy.
9. Transportuj instrument w dobrych warunkach. Uwa¿aj na deszcz i mróz. Gdy jest zimno, zadbaj o ogrzewan¹
kabinê. Przypnij pianino pasami. Pamiêtaj ¿e jest bardzo ciê¿kie. Jeœli nie masz pomocy transportowych takich jak
wózki, najazdy, a chcesz je podnieœæ, wnieœæ do domu, po schodach, zorganizuj minimum 4 osoby. Starsze,
pianina s¹ jeszcze ciê¿sze. Pamiêtaj o tym, koniecznie. Nie popsuj sobie zdrowia!
10. Nie stawiaj pianina w pokoju bezpoœrednio przy grzejniku. Popêka Ci p³yta rezonansowa. Zachowaj odleg³oœæ
min. 2 metrów. Idealna wilgotnoœæ pomieszczenia do przechowywania pianina waha siê w przedziale 40 – 60 %.
Zamykaj nakrywê klawiatury. Uchroñ pianino przed œladem od przebarwieñ s³onecznych.
Powodzenia!
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