Tärkeää tietoa symbaaleista ja niiden takuusta
Koska symbaalit ovat soittimia joita lyödään, on hyvä ymmärtää, että on oikea ja väärä tapa
käyttää niitä. Vääränlaisen käytön takia rikkoontuneita symbaaleita takuu ei korvaa. Kaikki
tunnetuimmat symbaalivalmistajat käyttävät samoja periaatteita tehdessään päätöksiä symbaalien
takuusta.

Yleisin ongelma symbaalissa on halkeaminen ja/tai kuluminen. Halkeamat voidaan jakaa kolmeen
eri luokkaan. Yllä on kuva symbaalista, johon on piirretty ja numeroitu kaikki kolme tapausta. Alla
on kaikista tapauksista oma selvitys: Mikä on ongelma, mistä se johtuu, kuuluuko tapaus takuun
piiriin ja miten kyseiseltä ongelmalta voi välttyä.

Tapaus 1.
Symbaalin sisäpintaan ja/tai uranmukaisesti syntyneet halkeamat kuuluvat takuun piiriin.
Jos symbaaliin tulee tällainen halkeama, on sen valmistuksessa metalliin syntynyt heikkoja
sidoksia ja se katsotaan valmistuvirheeksi.
Lopeta symbaalin käyttö heti, kun huomaat halkeaman. Jos symbaalia soitetaan edelleen ja
halkeama kasvaa isoksi, tai symbaalista puuttuu jopa palasia, se voi vaikeuttaa takuukäsittelyä tai
jopa poistaa takuun.
Tapaus 2.
Keyhole, eli avaimenreikä ei kuulu takuun piiriin.
Avaimenreiällä tarkoitetaan laajentunutta symbaalin reikää. Symbaalin ja symbaalitelineen
metalliosien hankaus syö keskustan reikää isommaksi. Kun reikä ei ole enää pyöreä, symbaali
pääsee liikkumaan telineessä väärällä tavalla ja aiheuttaa siksi halkeamiakin.
Estät avaimenreiän helposti pitämällä aina reiän kohdalla nylon suojaa tai vastaavaa, joka estää
kosketuksen telineen metalliosiin. Symbaalin yllä ja alla tulee olla huovat, jotta kiristysruuvi ei paina
symbaalia kiinni telineeseen.
Yhtä tärkeä on ohje, joka ei liity millään tavalla symbaalien soittamiseen, vaan symbaalikoteloon.
Aina tulee välttää metalli metallia vasten kontaktia. Siksi tasokkaissa symbaalilaukuissa on

välilevyjä tai pehmusteita joita tulee käyttää, kun laukussa on useampi symbaali kerralla. Kovissa
symbaalikoteloissa on sisällä tukitappi, joka tulee symbaalin reiän läpi. Tapissa tulee olla
jonkinlainen pehmuste(yleensä nailonia tai silikonia), ettei metallinen tappi ota kontaktia reikiin.
Tappi voi tehdä kuljetuksen aikana painaumia reiän sisäpintaan. Pyri aina asettamaan symbaali
vaakatasoon ja pehmeälle alustalle, jos joudut laskemaan sen käsistäsi. Älä ikinä laske
symbaalia reuna edellä maahan. Reunat ovat symbaalin heikoin osa. Pienikin painauma tai
lommo voi kehittyä nopeasti repeämäksi. Mikään näistä tapauksista ei ole takuun piirissä.
Tapaus 3.
Reunahalkeama ei kuulu takuun piiriin.
Reunahalkeama on ikävä kyllä yleisin vastaan tuleva ongelma symbaaleissa ja johtuu
vääränlaisesta käytöstä, asettelusta, soittotavasta tai niiden yhdistelmästä. On hyvä ymmärtää,
että vääränlainen käyttö ei liity soittajan soittotaitoon. Myös taitava soittaja saa symbaalin rikki
vääränlaisella asettelulla.
Rumpusarjan erikoisominaisuus soittimena on sen moninaisuus. Rumpujen, telineiden, symbaalien
ja efektien oikeata määrää tai yhdistelmää ei ole painettu mihinkään sääntökirjaan. Kaiken lisäksi
kaikki osaset saa asetella soittajan ympärille täysin haluamallaan tavalla. On kuitenkin tiettyjä
yleisiä virheitä symbaalien asettelussa joita tulee välttää.

- Älä kiinnitä symbaalia liian tiukalle.
- Liikevoima joka kapulasta välittyy, täytyy purkautua
jonnekin. Paras tapa on antaa symbaalin heilua
mahdollisimman vapaasti. Jos symbaali ruuvataan tiukasti
kiinni, se ei pääse liikkumaan. Kireällä oleva symbaali
taipuu, aivan kuin sitä taivuttelisi käsin. Metalli väsyy
taipuiluun ja repeää.
- Älä kiinnitä symbaalia suoraan kulmaan.
- Sinun tulisi lyödä symbaalin päälle. Jos symbaali on
kiinnitetty suoraksi soittajaan nähden, osuu kapula
symbaalin reunaan, josta seuraa helposti reunahalkeama.
Symbaalien reuna on kaikkein herkin kohta ja sitä tulisi
aina suojata suorilta iskuilta. Reunaan tulevat kolhut
johtavat melkein aina myös halkemaan ja eivät siis ole
takuun alaisia repeämiä. On siis hyvä varoa muutenkin
kolhimasta reunaa esim. laskemalle se lattialle reuna
edellä.

- Älä kiinnitä symbaalia liian korkealle. Korkealla olevaan symbaalin tulee helposti lyötyä
väärässä kulmassa ja kapula osuu herkkään reunaan. Useat tunnetut rumpalit kuitenkin tekevät
näin, koska se näyttää hyvältä keikalla. Artistisopimustensa perusteella he saavat tehtaalta aina
uuden symbaalin rikkoutuneen tilalle, joten ulkonäköseikat ajavat helposti järjen ohi. Kannattaa
siis harkita hetki, onko tuotteiden kestävyyttä mietitty ollenkaan, ennen kuin kopioi idolinsa setin
symbaalien asettelua.

