
Muusikainstrumentide kasutustingimused 

Kõiki laenatud muusikainstrumente ja -tarvikuid tuleb käsitseda heaperemehelikult. Paljud 

instrumendid nõuavad erihooldust. 

 

Plokkfööt 

• Hoia plokkflööti järskude temperatuurimuutuste ja niiskuse eest. Pilli ei tohi jätta 

küttekehade lähedusse ega päikese kätte seisma. 

• Enne mängima hakkamist on soovitatav huulik soojendada kehatemperatuurini. 

• Mängi pilli alati puhaste käte ja suuga. 

• Hoia pilli kukkumise ja põrutuste eest – plokkflöödid purunevad löögi mõjul kergesti. 

Ära jäta pilli pärast mängimist lahtiselt lebama, kuna see võib hakata veerema ja maha kukkuda. 

• Huulikut ja kanalit ei tohi puhastada kõva esemega. Kui tekib vajadus neid kuivatada 

või puhastada, siis võib selleks kasutada kas kuivatuspaberi tükikest või puhuda kõvasti läbi 

kanali. Läbipuhumisel aseta vasaku käe keskmine sõrm õrnalt pilli huulikule, et kaitsta seda 

liialt tugeva puhumise eest. Puhu kanalisse ainult üks kord – mitu korda puhudes koguneb sinna 

uuesti niiskust. 

• Iga kord pärast mängimist on vaja plokkflööt lahti võtta ja toruõõs seest kuivatada. 

Kuivatamiseks kasuta komplektis olevat harja. Peale kuivatamist lase pillil 5-10 minutit 

lahtiselt seista. Alles pärast seda võib pilli kotti panna. 

• Ole ettevaatlik plokkflöödi kokkupanemisel ja koost lahtivõtmisel. Pilli kokku- ja 

lahtiühendamisel peavad mõlemad käed asuma võimalikult ühenduskohtade lähedal. Et pilli 

ühendused käiksid kergesti ja oleksid ka õhutihedad, on vaja ühenduskohti määrida kaasasoleva 

määrdega. Väljastpoolt saab pilli puhastada kergelt veega niisutatud lapiga ja seejärel kuiva 

lapiga, võib kasutada ka spetsiaalset pillipuhastusvahendit või arvuti monitori puhastamiseks 

mõeldud lappe. Plastikust huulikut on võimalik puhastada ka vee ja seebiga. Muud vahendid 

võivad pilli kahjustada. 

 

Kitarri, ukulele ja väikekandle kasutustingimused. 

• Hoia pilli järskude temperatuurimuutuste ja niiskuse eest. 

• Mängi pilli alati puhaste käte ja lühikeseks lõigatud küüntega. 

• Häälestamisel keera pinguteid ettevaatlikult, väldi ülekeeramist. 

• Mängimise järel aseta kitarr kas spetsiaalsele alusele või pikali, kõige parem kotti. Väldi 

pilli püsti asetamist kohtadesse, kust see võib libiseda ja ümber kukkuda. 

• Kitarri puhasta kuiva lapiga, võib kasutada ka spetsiaalset pillipuhastusvahendit või 

arvuti monitori puhastamiseks mõeldud lappe. Muud vahendid võivad pilli kahjustada. 

• Hoiusta ja transpordi kitarri kohvris ning kaitse pilli mehaaniliste vigastuste eest. 



Viiul 

• Hoia viiulit järskude temperatuurimuutuste ja niiskuse eest. Pilli ei tohi jätta 

küttekehade lähedusse, päikese ega külma kätte seisma. 

• Viiulikast ava kindlal horisontaalsel pinnal. 

• Mängi pilli alati puhaste käte ja lühikeseks lõigatud küüntega. 

• Häälestamisel keera pinguteid ettevaatlikult, väldi ülekeeramist. 

• Mänguomaduste parandamiseks kasuta poognal kampolit. 

• Peale iga mängukorda puhasta pill õrnalt kuiva lapiga. Keeli pühi poogna liikumise 

suunas, st mitte pikku-, vaid ristipidi. 

• Poognal lõdvenda puhkeasendis jõhve. 

• Hoiusta ja transpordi pilli selleks ettenähtud kastis ja kaitse seda mehaaniliste vigastuste 

eest. 

• Kui viiulil katkeb keel, ära vaheta seda ise, vaid anna sellest teada muusikaosakonda. 

 

Bongod, käsitrummid, näputrummid, nahaga tamburiin 

• Hoia trumme järskude temperatuurimuutuste ja niiskuse eest. Pille ei tohi jätta 

küttekehade lähedusse ega päikese kätte seisma. 

• Enne mängimist tuleks bongode ja käsitrummide trumminahku pingutada ja pärast taas 

lõdvendada. Pingutamiseks keera polti veerand pööret korraga päripäeva ning lõdvendamiseks 

vastupäeva. Kõiki polte tuleks keerata päripäeva liikudes võrdselt. 

• Mängi trumme alati puhaste käte ja lühikeseks lõigatud küüntega. 

• Tolm ja mustus eemalda kuiva pehme lapiga. Trumme ei tohi puhastada veega ega 

keemiliste puhastusainetega. 

• Hoiusta ja transpordi trumme kotis ning kaitse neid mehaaniliste vigastuste eest. 

 

Orffi pillid 

• Käsitse pille ettevaatlikult, kaitse neid mehaaniliste vigastuste, järskude 

temperatuurimuutuste ja niiskuse eest. 

• Mängi pille alati puhaste kätega. 

• Kontrolli peale iga mängukorda, kas kõik komplekti kuuluvad osad on olemas. 

• Puhasta pille kergelt veega niisutatud lapiga ja seejärel kuiva lapiga, võib kasutada ka 

spetsiaalset pillipuhastusvahendit või arvuti monitori puhastamiseks mõeldud lappe. Muud 

vahendid võivad pille kahjustada. 

• Hoiusta ja transpordi pille selleks ettenähtud kotis või kohvris. 


