
MANUÁL
ČEŠTINA

MORE THAN A 
REPLACEMENT



Děkujeme vám za zakoupení snímače značky MEC. Pokud  
nemáte zkušenosti s drátováním nebo pájením, případně 
si nejste jistí, jak při instalaci snímače postupovat, velmi 
doporučujeme přenechat zapojení snímače odborníkovi.

INSTALACE / MONTÁŽ

1. Sundejte z nástroje struny a otevřete šachtu s  
elektronikou.

2. Opatrně vyjměte staré snímače. Pokud je to nutné,  
poznamenejte si způsob zapojení pájených spojů.  
Pokud původní snímače odpojíte opatrně a čistě, instalace 
nových snímačů bude jednodušší.

3. Ověřte, zda je použitá elektronika a další komponenty  
kompatibilní s vašimi novými snímači. V případě, že 
přecházíte z pasivních snímačů na aktivní, některé 
součástky je nutné vyměnit.

4. K připájení vodičů snímačů na místo použijte pájku s  
tenkou špičkou. Připojte snímače.

5. Červené vodiče ze všech snímačů připojte k červeným 
drátům ze svorky baterie.

6. Abyste zamezili možnému zkratu, zkontrolujte pájené 
spoje a zaizolujte volné nepřipojené vodiče. 

7. Zavřete šachtu s elektronikou a nástroj znovu osaďte  
strunami.



PŘIPOJOVACÍ KABELY

Aktivní snímače

Červený: +9V

Bílý: kladný pól (+) 

Holý: stínění (-)

MM-Style / Soapbar (pasivní)

Zelený: krk (-) & Holý: stínění

Červený: krk, kladný pól (+) 
& Bílý: kobylka (-) 

Černý: kobylka, kladný pól (+)

Twin Jazz (aktivní) 

Červený: +9V

2x bílý: kladný pól (+)  

2x holý: stínění (-)

Pasivní snímače

Bílý: kladný pól (+)

Holý: stínění (-



ÚDRŽBA

Některé snímače značky MEC jsou dodávány s kovovým  
krytem. Abyste dosáhli optimální péče o své snímače a  
zamezili korozi jeho povrchu, doporučujeme nečistit snímač 
vodou. Snímač čistěte pouze za pomocí jemné a suché  
tkaniny.

OBECNÉ INFORMACE

Vzhledem k tomu, že různí výrobci hudebních nástrojů  
používají různé rozteče strun, doporučujeme před instalací 
snímačů MEC nejprve zkontrolovat údaje o potřebné 
rozteči. Vzhledem k různé konfiguraci zapojení, která se liší  
nástroj od nástroje, může být také k výměně snímače zapotřebí  
úprava těla nástroje. Jakoukoli úpravu těla doporučujeme 
svěřit odborníkům.
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