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ZANIM KUPISZ UŻYWANY AKORDEON - WSTĘP

Kupno nowego akordeonu sprawi, że nie będziesz musiał
się martwić, czy ten będzie sprawny, dobrze przechowywany,
nastrojony, poobijany, uszkodzony czy po prostu śmierdział na
kilometr (dla osób delikatniejszych: brzydko pachniał).
Ale co z używanymi, starszymi instrumentami, które mają dusze,
które są dużo tańsze i które to kurzą się w domach przez lata u
milionów ludzi?

Ci czasem wyciągają je strychów, po dziadkach, rodzicach i
sprzedają jako nieużywany. Czy warto kupić od nich taki
egzemplarz?

Inna grupa osób sprzedających, to cenni dzisiaj stroiciele
akordeonów – czyli osoby które naprawiają akordeony. Jednak
warto tutaj odróżnić stroicieli z powołania, kochających
akordeony i stroicieli picum-glancum.
Kupują popsuty akordeon, skrobią dźwięki, żeby nastroić,
podmalują, złożą z siedmiu jeden akordeon, podkleją i do Ży… i
na OLX ;)
Jak najbezpieczniej kupić używany akordeon?
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Zanim przejdziemy do konkretów, krótka historia.

Krótka Historia Pewnego Royala Standarda

Kiedy byłem dzieckiem, mój Dziadek miał akordeon. Był to Royal
Standard 32 basy. Z tego co dziś mówi mój tata i jego siostry,
Dziadek nabył go już używanego w latach 50-tych. Nie kurzył się
on jednak w domu, bo grał i zarabiał na siebie. Dziadek grał na
akordeonie i na bębnach w zespole muzycznym, takim bez
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mikrofonów i nagłośnień. Z łatwych obliczeń wynika, że dziś
Royal Standard ma ok 70 lat. A ma, bo mam go w domu i często
na nim gram.
Wspomniałem o nim, ponieważ nie leżał, a dużo grał. Dzięki
temu, że był dobrze przechowywany. Nie pamiętam też, żeby
był kiedykolwiek w naprawie. Za mojego życia na pewno nie.
JAKI AKORDEON KUPIĆ?

JAKIEJ FIRMY AKORDEON JEST NAJLEPSZY?

Tu niestety, to Ty sam musisz w pełni zdecydować, jakiej firmy
akordeon wybierzesz. Tutaj sprawa wygląda tak samo na całym
świecie: albo coś kochasz, albo nienawidzisz. Pomyśl sobie np. o
telefonie firmy iPhone i sprawdź co o nim myślisz. Jeżeli to do
Ciebie nie trafiło, to pomyśl o firmie Nikon, która produkuje
aparaty fotograficzne. Jeżeli to do Ciebie także nie trafiło, pomyśl
sobie o znanym polityku, który np. w tym momencie jak to
czytasz, pełni rolę Premiera kraju; ostatni przykład: pepsi czy
coca cola??

Jak najbezpieczniej kupić używany akordeon?
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A teraz, mając te wszystkie powyższe przykłady w pamięci,
wybierz który obrazek, najbardziej pasuje do Ciebie i zadaj sobie
pytanie: czy „kochasz” tą firmę/osobę czy nienawidzisz?
Odpowiedź jest prosta, albo należysz do osób, które „kochają”,
albo do tych które nienawidzą. Jeżeli uważasz, że nie masz zdania
w tych przykładach, to po prostu moja wina, bo nie trafiłem w
Twoje upodobania, lub wybierasz firmę trzecią – posługując się
przykładem pepsi, ani pepsi, ani coca cola - tylko sprite.
I tak samo z wyborem firmy akordeonu. Zależy tylko i wyłącznie
od Twojego zdania, opinii, przemyśleń, poleceń innych osób,
które są dla Ciebie autorytetem i oczywiście od grubości Twojego
portfela.
Często tak jest, że osoby których nie stać na drogi sprzęt,
opluwają tą firmę, nawet nie próbując, nie zapoznając się z
produktem, czy usługą.
Także to Ty i grubość Twojego portfela decyduje o firmie
akordeonu, jaką sobie kupisz.
JAKIEJ WIELKOŚCI AKORDEON KUPIĆ?
Żeby odpowiedzieć na pytanie jak duży akordeon kupić, musisz
po pierwsze popatrzeć na umiejętności osoby na nim grającej.
Tak, umiejętność grania na akordeonie stawiam na pierwszym
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miejscu, przy wyborze wielkości akordeonu. Jeżeli kupujesz go
dla siebie, to znasz swoje możliwości. Jeżeli jako prezent, to
musisz określić, czy to będzie akordeon dla kogoś do nauki, czy
do grania sobie w domu, czy być może ta osoba będzie grała na
nim na scenie?
Rozumiem, że przy wyborze akordeonu dla siebie, każdy sobie
zawyża umiejętności grania, ale czasem nie warto, bo będziesz
się męczyć na zbyt dużym akordeonie.
Jeżeli zdecydujesz się na duży akordeon, to ma on i swoje zalety
jak i wady. Analogicznie kupując mały akordeon.
Czy duży może więcej? Budowa akordeonu dużego, np. 120-sto
basowego pozwala umieścić w nim 4 chóry, a nawet 5 chórów
grających jednocześnie. Chyba każdy akordeonista, czy to
amator czy też nie, prędzej czy później zadał sobie pytanie:
dlaczego mniejsze akordeony mają maksymalnie 3 chóry?
Otóż żeby "napędzić" 4, czy 5 chórów, potrzeba bardzo dużo
powietrza o odpowiednim ciśnieniu, aby zapewnić odpowiednią
kompresję. Mały akordeon, ma mały miech i po prostu nie dałby
rady uruchomić tych wszystkich dźwięków. Duże akordeony
mają także więcej chórów po stronie basowej, także
zapotrzebowanie
na
ilość
powietrza
jest
spora.
Jeżeli teraz spojrzymy od strony wad dużych akordeonów, to po
prostu są one oczywiście duże, a co za tym idzie cięższe. Jednak,
Jak najbezpieczniej kupić używany akordeon?
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usłyszenie na raz tych wszystkich 4, czy 5 chórów, rekompensuje
powyższe wady.
Kupując używany egzemplarz 120-tki, trzeba być bardzo
ostrożnym. Pamiętając co wyżej napisałem, więcej chórów, to
więcej dźwięków. Większy akordeon, to także więcej dźwięków
na jednym chórze.
Kupujesz 120-stkę przez internet, sprzedający twierdzi, że stroi
bardzo dobrze. A tu okazuje się, że nie dość, że rozstrojony to
jeszcze ma zgniły miech, który śmierdzi starą szmatą...
Wyobraź teraz sobie koszty strojenia takiego akordeonu.
Fachman od akordeonów, nie skasuje Cię za dostrojenie 7
fałszywie grających dźwięków, tylko za wszystkie - a koszty są
ogromne. Jeżeli chodzi o miech, to śmierdzący nadaje się tylko
do wymiany.
Mniejsze akordeony, oprócz mniejszego miechu, liczby klawiszy,
po stronie melodycznej, liczy chórów, w większości nie posiadają
też 6-tego rzędu guzików basowych z basami akordowymi
zmniejszonymi.
Można spotkać akordeony średnie, a nawet małe akordeony,
które posiadają ten rząd basów.
Mniejsze i średniej wielkości akordeony, są po prostu
wygodniejsze.
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Akordeon 80-cio basowy, znanej na pewno dla Ciebie firmy, nie
posiada rzędu basów z akordami zmniejszonymi. Jednak do
grania dla siebie i bliskich w zupełności wystarczy, a i na scenie
nie będzie wstydu. Jeżeli grasz na akordeonie przede wszystkim
muzykę ludową, tam akordy zmniejszone nie występują
praktycznie w ogóle.
Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o akordach zmniejszonych na
akordeonie, obejrzyj krótki film na moim kanale yotu.be pod
adresem:
https://youtu.be/az3NYhr7bRA

Jak najbezpieczniej kupić używany akordeon?
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Jeżeli chcesz dowiedzieć się także więcej od strony teoretycznej
o akordach zmniejszonych, to zapraszam na moją witrynę, gdzie
znajdziesz jeszcze 2 inne filmy instruktażowe, dotyczące tychże
ciekawych akordów.
Jeżeli masz zamiar uczyć się grać na akordeonie na poważnie,
kup akordeon z basami akordowymi zmniejszonymi. Niektóre
małe egzemplarze Hohnera 48 basowe, mają ten rząd basów.
Jeżeli pogrywasz sobie w domu, przy uroczystościach
rodzinnych, 60-80-tka w zupełności wystarczy. Akordeony 72basowe posiadają akordy zmniejszone w basach, także są
świetnym rozwiązaniem. Jeżeli chcesz wygodny akordeon ze
zmniejszonymi akordami w basach, to szukaj właśnie 72-tek.
Czyli to jest taka 60-tka + rząd dodatkowy rząd basów z akordami
zmniejszonymi, co daje razem 72 basy.
Jeżeli czujesz się na siłach, podoba Ci się brzmienie 4 chórów i
więcej, chcesz mieć pod ręką wszystkie dźwięki, wszystkie basy,
to zainwestuj w 120-stkę.
Mam nadzieję, że chociaż trochę pomogłem podjąć Ci decyzję,
jaki akordeon kupić dla siebie, czy na prezent bliskiej osobie.
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JAKI AKORDEON NAJLEPSZY DO NAUKI?
Akordeon do nauki powinien mieć:






min 5 rzędów pionowych guzików basowych
wielkość optymalnie 80 basów
dobrą kompresję
bardzo dobrze stroić
wyregulowane i w dobrym stanie pasy nośne

Poniżej szerzej omówię każdy punkt.
BASY
Min 5 rzędów basów, (idealnie jakby miał 6 rzędów). Czyli basy
pojedyncze tercjowe, basy pojedyncze toniczne, basy akordowe
durowe, basy akordowe molowe, basy akordowe durowe
septymowe, no i 6 rząd basy z akordami zmniejszonymi.
Ja uczyłem się na akordeonie Dziadka. Miałem zaledwie 8 lat. Był
to Royal Standard 32 basowy (mam go do dzisiaj). Ów akordeon
posiada tylko 4 rzędy basów. Nie ma pierwszego rzędu z basami
pojedynczymi z tercją wielką.
Gdy wziąłem później większy akordeon w swoje ręce, ciężko się
było mi się przestawić na basy pojedyncze tercjowe.
Jak najbezpieczniej kupić używany akordeon?
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Także gdy zastanawiasz się jaki akordeon kupić do nauki, musisz
zwrócić uwagę na liczbę basów, czyli liczbę rzędów pionowych.
WIELKOŚĆ
Tak jak wyżej a najlepszą wielkością do nauki gry na akordeonie,
jest 48-80 basów. Większe akordeony, szczególnie dla dzieci,
mogą być za duże, za ciężkie, niewygodne.
KOMPRESJA
Kompresji poświęcony jest obszerny materiał w dalszej części
poradnika.
STRÓJ AKORDEONU
Bez poprawnego stroju daleko nie zajedziesz. Cała kwintesencja
jednej z podstawowych barw w akordeonie, jaką jest tremolo,
polega na lekkim odstrojeniu jednego chóru w górę.
Błędny, fałszywy strój, może sprawić, (oprócz fałszu oczywiście),
że
barwa
akordeonu
będzie
sucha,
płaska.
Akordeony posiadają oczywiście stroje suche i mokre, (o tym
będziesz mógł przeczytać na witrynie zagrajtosam.com), ale tutaj
chodzi o zupełnie inną oschłość.
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Pamiętaj, że dzisiaj szukamy odpowiedź na pytanie, jaki
akordeon kupić do nauki? Jak sie nauczysz, tak będziesz grał w
przyszłości.
Jak będziesz się uczył na rozstrojonym akordeonie, nie mając
innego instrumentu prawidłowo nastrojonego, jest duża szansa,
że Twoje ucho się przyzwyczai do fałszu!
Wtedy, nie dość, że będzie Ci się ciężko zgrać z innym
instrumentem, to jeszcze będziesz myślał, że to ten prawidłowo
nastrojony fałszuje. Tak, tak można ucho swoje przyzwyczaić do
fałszu.
Pamiętaj, że każde strojenie instrumentu psuje nieodwracanie
tembr głosów akordeonu. Strojenie akordeonu polega na
zdrapywaniu czy szlifowaniu języczków dźwiękowych. Każde
strojenie nieodwracalnie spłyca barwę i tembr brzmienia
akordeonu!
Ciężko jest ocenić, czy akordeon stroi na odległość, jeżeli nie
możesz podjechać. Sprzedający który, gra na akordeonie
sporadycznie, mało znający podstawy muzyki, może właśnie jest
tak osłuchany, że wydaje mu się, że stroi. Zupełnie szczerze
napisze że stroi, bo faktycznie tak mu się wydaje.
Jeżeli sam znasz dobrze podstawy muzyczne i masz dobry słuch,
to warto abyś poprosił sprzedającego, aby nagrał Ci jak brzmi
Jak najbezpieczniej kupić używany akordeon?
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akordeon. Każdy dźwięk i chór z osobna albo wszystkie naraz.
Zależy który sposób bardziej Ci odpowiada.
Jeżeli wiesz, że nie znasz się na stroju, tu sprawa jest cięższa.
Musisz zaufać i zdać się na sprzedającego.
Akordeon do nauki, musi dobrze stroić. Grając pojedyncze
rozstrojone dźwięki, można jeszcze jakoś "przeżyć", to zagrane w
interwale będzie nie do zniesienia.

DLACZEGO UWAŻAĆ NA AKORDEONY „PO STROJENIU”?

Pamiętaj: Strojenie akordeonu to bezpowrotne niszczenie
języczków stroikowych!
Strojenie polega na skrobaniu, szlifowaniu w/w języczków. Im
częściej akordeon strojony, tym bardziej zniszczony języczek a
tym samym zmieniona oryginalna barwa dźwięku.
Dlatego warto się zastanowić nad kupnem akordeonu, który jest
„po strojeniu”.
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Strojenie akordeonu to nie tylko skrobanie języczków pod tuner
(stroik, kamerton). Trzeba mieć ogromną wiedzę. Aby np.
uzyskać tremolo, należy jeden z dwóch chórów stroju najczęściej
M, odstroić lekko - też najczęściej w górę. Prostymi słowami,
trzeba lekko rozstroić delikatnie jeden chór, który w połączeniu
z „prosto” nastrojonym chórem daje piękne tremola.

Dlatego tak ważne jest, kto i na jakim sprzęcie stroił akordeon!
Jeżeli w ogłoszeniu jest napisane, że po strojeniu, to o to musisz
zapytać, tego musisz się dowiedzieć. Jeżeli brak takiego zapisu,
to sam się zapytaj, czy przez ten czas, kiedy miał akordeon, był
strojony przez kogoś. Gdzie i kto z jakim doświadczeniem go
stroił akordeon. Najlepszy jest strój fabryczny.

Jak najbezpieczniej kupić używany akordeon?
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OD
KOGO
AKORDEON?

NAJBEZPIECZNIEJ

KUPIĆ

UŻYWANY

"Bardzo dobra kompresja, szczelny miech, bardzo ładnie stroi,
bardzo dobrze, idealnie stroi, po sprawdzeniu przez fachowca...
- to typowe hasła sprzedawanych akordeonów.
Ponad połowa ogłoszeń akordeonów na portalach
sprzedażowych,
stanowią
ogłoszenia
fachowców
akordeonowych, czyli osób, które naprawiają akordeony.
Fachowców można łatwo podzielić na grupy:
1. Fachowcy z zamiłowania, którzy dzierżą wiedzę i
umiejętności z pokolenia na pokolenie.
2. Fachowcy picum-glancum - którzy składają z 7
akordeonów dwa
3. Osoby grające na akordeonie - sprzedają bo chcą kupić
inny
4. Osoby nie grające - znalezione po dziadku na strychu, lub
po nieudanych próbach nauki gry, lombardy, z wystawek
itp.

Strona 16

Sekrety Sprzedających

Ad.1 Fachowców z zamiłowania można poznać po cenie za
swoje akordeony. Są po prostu wyższe, bo znają doskonale
wartość instrumentu. I jak napisałem: akordeony - liczba mnoga,
czyli sprzedają więcej niż 2 egzemplarze. Łatwo to sprawdzić,
klikając pokaż inne przedmioty sprzedającego. Najczęściej
profesjonaliści w tej branży, słusznie chwalą się swoim fachem,
zamiłowaniem. Dodają zdjęcia pracowni, krótko opisują swą
historię. Widać, że pracują na profesjonalnych narzędziach,
nierzadko mają też stronę internetową. Można mieć
przeświadczenie, że kupujemy w sklepie, czy też przysklepowym
autoryzowanym serwisie.
Ad.2 Fachowcy picum-glancum - można rozpoznać już po
zamieszczonych zdjęciach na aukcji. (W ogóle to ciekawa uwaga
- już po samych zdjęciach, można się sporo dowiedzieć o
sprzedającym)
Na zdjęciach mnóstwo akordeonów dookoła. Tych
naszykowanych do sprzedaży i tych przed "renowacją". W innych
przedmiotach sprzedającego, mnóstwo akordeonów. W treści
często opis, że po strojeniu, po przeglądzie. Zdjęcia i opisy dają
uczucie porównywalne dla widoku schroniska dla zwierząt.
Kiedyś kupiłem przez internet akordeon od takiego rodzaju
sprzedawcy. Był odpicowany jak stary gruchot przed sprzedażą.
Podmalowany, podpicowany, aby wypchnąć. Galeryjka podbita
Jak najbezpieczniej kupić używany akordeon?
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była zwykłą firanką! Tak! Zamiast oryginalnego białego
podszycia, była wklejona klejem na gorąco, firanka.
Raz dostałem akordeon bez całego chóru w basach. W ogóle nie
miał basów pojedynczych.
Ad.3 Osoby grające na akordeonie - łatwo rozpoznać. Sprzedają
jeden, góra dwa akordeony. W opisie piszą więcej o historii
akordeonu. Na zdjęciach wokół akordeonu panuje porządek i
domowa atmosfera. Piszą od kiedy go mają, co się z nim działo.
Zdjęcia akordeonu są wewnątrz domu. Często wyrażają chęć na
zamianę na inny akordeon.
Ad.4 Osoby nie grające - często akordeon na zdjęciu jest
ustawiony do góry nogami, czyli klawiatura po prawej stronie na
zdjęciu. Ceny mają wyśrodkowane. Patrzą za ile taki model
akordeonu można kupić na portalach. Wyceniają jako średnią z
najwyższej i najniższej ceny.
Ktoś kto gra na akordeonie, nigdy go tak nie postawi.
Akordeony z wystawek - sprzedający sprzedaje oprócz
akordeonu, tysiące innych używanych przedmiotów. Można
spotkać zdjęcia robione na dworze na śniegu, czy na jakimś placu
targowym ustawiony na ziemi.
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Kupno od takich osób to loteria. Akordeon ze strychu, może być
zawilgocony, wręcz spleśniały. Z piwnicy to samo. Z placu
targowego, nie wiadomo ile czasu stał na deszczu. Osoby nie
grające w ogóle - nie mają pojęcia o stanie technicznym
akordeonu i prawdopodobnie wzorują się na opisach innych
użytkowników.
Istnieje zapewne jeszcze kilka innych źródeł o których nie
wspomniałem. Przedstawiłem tutaj według mnie, najważniejsze,
najpopularniejsze.
Wracając do odpowiedzi na pytanie jaki akordeon kupić, od
kogo? Gdzie? - najbezpieczniej wg mnie od osób z punktu 3.
Osób grających i sprzedających swój akordeon.
Wniosek: dobrze przyglądaj się zdjęciom oferowanych
akordeonów. Patrz i analizuj nie sam akordeon ze zdjęcia, ale
wszystkiego wokół niego. Jego otoczenie powie Ci niemal
wszystko...

Jak najbezpieczniej kupić używany akordeon?
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CO MUSISZ SPRAWDZIĆ PRZED KUPNEM - KONKRETY

Wiadomo, że nic nie zastąpi spotkania na żywo, rozmowy i
ogrania instrumentu. Jednak czasem za daleko jest do
sprzedającego i trzeba porozumieć się na odległość, zaufać i
podjąć ryzyko.
Jeżeli sprzedający nie udzielił wystarczających faktów o
akordeonie w treści aukcji, możesz zadzwonić do niego. Możesz,
bo niektórzy nie lubią rozmawiać, wolą pisać. Warto się
przełamać i zadzwonić, bo już po samej rozmowie przez telefon
można „wyczuć” zamiary sprzedawcy.
Najlepiej dla Ciebie, jak sprzedający umożliwi Ci kilka dni na
testy. Innymi słowy, będziesz mógł zwrócić akordeon, jeśli
uznasz, że jest niesprawny, lub po prostu Ci się nie podoba.
Lepiej wydać 50 zł na odsyłkę instrumentu, niż stracić nawet kilka
tysięcy złotych. Jeżeli sprzedający nie ma nic do ukrycia,
powinien się zgodzić. Pamiętaj też, że akordeon łatwo uszkodzić
przy wysyłce. Więcej o wysyłce i transporcie akordeonu na:
zagrajtosam.com/wysylka-akordeonu>>>
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JAK SIĘ DOWIEDZIEĆ O POCHODZENIU AKORDEONU?

Tutaj warto zacząć po prostu od pytania: skąd go ma, jak się
znalazł w jego rękach, czy go gdzieś naprawiał? Tego musisz się
dowiedzieć
Jeżeli ma go krótko, to nie wiadomo co się z nim wcześniej działo.
Dlaczego sprzedaje?
Jeżeli ma go długo, zapytaj kto na nim grał. Jeśli sprzedaje ze
strychu po dziadku, być może nie zna się w ogóle na
akordeonach. A co za tym idzie, nie wie co sprzedaje, bo nie zna
podstaw muzyki, czy podstawowej budowy akordeonu. Tym
bardziej nie wie czy stroi i czy jest sprawny. Często laika poznasz
po zdjęciach akordeonu, na których jest sfotografowany do góry
nogami. Często lombardy też tak wystawiają. Sprawdzają tylko
ile podobny egzemplarz kosztuje w na portalach sprzedażowych
i podają swoją podobną cenę. Być może występują do
fachowców o wycenę – tego nie wiem.

Jak najbezpieczniej kupić używany akordeon?
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CZY WARTO KUPIĆ OD HANDLARZA?

Nie mam nic przeciwko handlowaniu akordeonami, wręcz
przeciwnie, ktoś musi je dostarczać fanatykom syntezatorów
marszczonych, do których zapewne się zaliczasz, skoro czytasz te
informacje i dotarłeś do tego miejsca.
Lecz musisz zwrócić uwagę po pierwsze nie na akordeon, tylko
na to co dookoła sprzedającego.
Zacznij od zdjęć. Po zdjęciach jak już pisałem, bardzo dużo się
dowiesz. Patrząc na nie, zwróć uwagę na wszystko, na razie
oprócz akordeonu. Tak, nie patrz chwilę na akordeon, tylko co
dookoła niego. Czasem widać mnóstwo akordeonów, bałagan,
syf, jakieś narzędzia. Zwróć uwagę na miejsce zrobienia zdjęcia,
czasem ktoś specjalnie wyniesie akordeon na dwór na śnieg, czy
deszcz, żeby zrobić lepsze zdjęcie, albo go tam trzyma. Czasem w
brudnym zimnym wilgotnym garażu.
(Poszukaj sprzedającego na fb, może dowiesz się o nim
interesujących dla Ciebie rzeczy)
Wszystko to świadczy o niewiedzy sprzedającego jak łatwo
popsuć akordeon. Czasem są to osoby które przywiozą
instrument z tzw. szperów, robią zdjęcia akordeonowi
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wystawionemu gdzieś na asfalcie na giełdzie i stoi tak na słońcu,
deszczu, śniegu, całe dnie. A taki akordeon nadaje się tylko do
kapitalnego drogiego remontu, lub wyrzucenia. Przez lata
doświadczeń, przewinęło się wiele akordeonów przez moje ręce.
Cały czas ogrywam, testuję, sprawdzam, doświadczam i nasycam
się. Można powiedzieć, że dzięki temu mam też porównanie.
Zdarzało się, że w akordeonie po kupnie na jednej głośnicy były
różne – od innych akordeonów –płytki stroikowe. Pomimo tego,
że stroił, brzmiał dosłownie – różnie.
Zdarzyło się, że dotarł do mnie akordeon bez całej jednej głośnicy
po stronie basowej, gdzie sprzedający tłumaczył to później, że
nie wiedział, bo nie rozbierał i się nie zna.
Widok Uszkodzonych Głośnic Strony Melodycznej

Jak najbezpieczniej kupić używany akordeon?
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MIECH AKORDEONU – NIE TYLKO WAŻNA SZCZELNOŚĆ




Ogólny wygląd – ładny, czysty, miech, może sugerować,
że akordeon jest zadbany, dobrze przechowywany
Śmierdzenie miecha – zatęchły, spleśniały, śmierdzący
zgnilizną, stęchlizną, tudzież starą szmatą, oznacza tylko
jedno: źle przechowywany akordeon. Nie daj się nabierać
na sprzedaż ze strychu, czy (o zgrozo!) sprzedaż z piwnicy,
bo zwykle przecież te są nieogrzewane i wilgotne.
Śmierdzenie miecha, to coś czego nie załatwisz przez
telefon ani internet. Sprzedający nawet nie musi Cię
okłamać, twierdząc, że nie śmierdzi, bo do zapachów,
nawet tych negatywnych, jako ludzie szybko się
przyzwyczajamy.
Przyznasz mi rację, że wchodząc do jakiegokolwiek domu
znajomych, czy rodziny, czujesz jakiś specyficzny zapach?
Każdy dom ma swój.
Przyznasz również, że swojego domu zapachu nie
czujesz? Jeżeli kupujesz od handlarza akordeon, a ten
jeżeli Cię nie oszuka, może stwierdzić jak „pachnie”
miech akordeonu, bo często ma nowy inny akordeon i
może stwierdzić jego zapach. Gorzej, jak właśnie
kupujesz od kogoś kto ma ten instrument „całe życie”.
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Miałem pożyczoną kiedyś nową Delicję 80. Leżała rok w
futerale, kupiona ze sklepu. Przez 3 miesiące, jakie ją
miałem, nie udało mi się jej wywietrzyć- tak
zanieczyszczała pobliskie otoczenie, że zbierały się muchy
dookoła.
Żona nie pozwalała jej w ogóle wyciągać w domu. Ja ją
wietrzyłem i wietrzyłem i nic, smród pozostał. Miech
miała idealnie biały, także po kolorze miecha nie ocenisz
zapachu. Będę cały czas szukał informacji, jak się z tym
uporać. Na szczęście nie mam takiego akordeonu i dawno
nie miałem, ale na pewno przydadzą się te informacje
Tobie, drogi Czytelniku, a ja jestem po prostu ciekawy czy
w ogóle jest jakiś sposób. Jeżeli znasz, napisz do mnie
Szczelność miecha – miech spełnia rolę zbiornika
powietrza. Przez rozciąganie i ściąganie wytwarza się
ciśnienie powietrza. Jeżeli nie widać wizualnie na miechu
dziur, nie oznacza to, że jest on szczelny. Także określenie
w aukcji: miech cały, szczelny, nie oznacza tylko że
wizualnie musi być cały.

Szczelność miecha łatwo sprawdzić, trzymając go w rękach:
delikatnie rozciągnij ( nie wolno tego robić na siłę) i ściśnij miech,
bez naciskania klawiszy, ani guzików. Nie powinno być słychać,
żadnych dźwięków, świstów, czy syków. Im rozciąganie sprawia
większy opór, tym lepiej.
Jak najbezpieczniej kupić używany akordeon?
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KOMPRESJA AKORDEONU– CO TO JEST?
Być może nie zdajesz sobie sprawy z tego, że kompresja może
pośrednio zdecydować, czy Ty lub Twoje dziecko będzie grało na
akordeonie czy nie? Pośrednio bo często nie zdając sobie sprawy
z kondycji akordeonu, którego masz od zawsze, lub którego
chcesz kupić. Nie mając często porównania z innymi
akordeonami, dlatego nie znasz różnicy. I co to w ogóle jest
kompresja akordeonu?
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KOMPRESJA AKORDEONU - DEFINICJA
Może zaczniemy od miecha o którym wszyscy przy sprzedaży
piszą, że jest szczelny.
Kompresja akordeonu – jak pisałem wyżej: miech pełni w
akordeonie rolę zbiornika powietrza. W zbiorniku tym przez
rozciąganie i ściąganie miecha, wytwarza się ciśnienie/sprężenie
powietrza. Kiedy naciskasz jakiś klawisz, unosi się klapka
uszczelniająca, która wpuszcza słup powietrza na płytkę
stroikową, która jak pamiętasz jest na głośnicy. Wpadający prąd
powietrza powoduje drganie języczka stroikowego, a ten wydaje
dźwięk - i to jest piękne w akordeonach, czysty "żywy" dźwięk.
Stan miecha jest niezmiernie ważny, jak i jego uszczelnienie.
Jednak szczelność miecha to nie wszystko, żeby kompresja
akordeonu była zadowalająca.
KOMPRESJA AKORDEONU A KLAPY USZCZELNIAJĄCE

Klapki uszczelniające, które jak pisałem wyżej, wpuszczają
powietrze na płytkę stroikową.

Jak najbezpieczniej kupić używany akordeon?
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Każda klapka uszczelniająca posiada nakładki wykonane z
gęstego filcu, lub miękkiej skórki z drobnym włosiem
przypominającą trochę aksamit, a także ze skórki przypominjącej
irchę. Wiadomą rzeczą jest to, że się zużywają, wycierają,
odciskają i przestają uszczelniać swój kanał. Klapy uszczelniające
występują również po drugiej stronie, czyli po stronie basowej.
Technologia i sposób uszczelniaczy zmieniał się z biegiem lat.
Klapy natomiast występują drewniane, z tworzywa sztucznego i
metalowe - to w sumie tyle co warto o nich wiedzieć.
Wyobraź sobie teraz, że kupujesz teraz akordeon od
sprzedającego nr 2 z jednego z poprzednich artykułów na blogu:
"Jaki Akordeon Kupić - od kogo? gdzie?">>>, czyli nazwanego
tam fachowcem picum-glancum, który składa z kilku
akordeonów jeden.
Pomyśl, w jaki sposób uszczelnił klapy, jeżeli tego wymagały?
Czym podkleił? Czy są szczelne wszystkie na 100%? Jak długo
pograją, miesiąc, czy dwa dni? Czy miał odpowiednie materiały?
Jeśli jest to duży akordeon, ile może "przepuszczać"?

Jak najbezpieczniej kupić używany akordeon?
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KOMPRESJA AKORDEONU A PŁYTKI STROIKOWE

Płytki stroikowe mocowane są go głośnic za pomocą wosku, lub
w przypadku sprzedających picum-glancum - wszystkim co się
klei. Przy nieodpowiednim przechowywaniu akordeonu, wosk
często pęka, tworząc szpary, a tym samym powstają
przedmuchy. Czasami się zdarza, że pozostawiony długo na
słońcu, czy ogólnie w gorącym pomieszczeniu akordeon,
całkowicie spływa, a płytki stroikowe całkowicie odpadają.
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KOMPRESJA AKORDEONU A ZAWORKI (WENTYLE) NA
PŁYTKACH STROIKOWYCH
Zaworki zwane też wentylami, zamykają i otwierają dostęp
powietrza do konkretnych języczków stroikowych. Muszą być
zatem w idealnej kondycji. Zaworki na płytkach bardzo szybko
można popsuć niewłaściwym przechowywaniem. Szybko
„fleczeją” i odchylają się od płytki stroikowej.

Jak najbezpieczniej kupić używany akordeon?
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Z tego również powodu m.in, jak pisałem w innym poradniku:
"Jak Przechowywać Akordeon": akordeon należy stawiać zawsze
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pionowo, na stopkach które do tego służą. Jak trzymasz go w
futerale, to też musi on stać pionowo. Wentyle na płytkach
stroikowych przy stronie basowej są duże, a te ze skórki ciężkie i
będą zgodnie z grawitacją opadać.
Większe głosy posiadają na zaworkach tzw. wąsy usztywniające,
takie nitki, wykonane z metalu, bądź w tworzywa sztucznego,
żeby utrzymywać zaworek sprawnym. W dużych akordeonach,
przy najwyższych dźwiękach, czyli najmniejszych płytkach
stroikowych, fabrycznie nie ma w ogóle wentyli. Obejrzyj jeszcze
krótki film o zaworkach:

Jak najbezpieczniej kupić używany akordeon?
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KOMPRESJA AKORDEONU , POZOSTAŁE NIESZCZELNOŚCI
Akordeon ma jeszcze kilka miejsc, które muszą być uszczelnione,
przez które akordeon dostaje zadyszki:


uszczelnienie między głośnicami a wiatrownicami - po
obu stronach akordeonu, czyli i melodycznej i basowej.
Głośnice leżą też na specjalnym filcu, który uszczelnia
połączenie:
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mechanizm registrów - w szczególności na osi, która
otwiera zasłony na wiatrownicach
klapa spuszczania powietrza po stronie basowej bardzo często tutaj ucieka sprężone powietrze. Na
poniższym zdjęciu widać nawet odpadniętą płytkę
stroikową,
która
wpadła
pod
klapę
spuszczania/napuszczania powietrza:

mocowanie pasków nośnych - element do którego
zaczepia się pasy, często jest nieszczelny. Jest
przykręcony najczęściej na wylot do wnętrza akordeonu;

Jak najbezpieczniej kupić używany akordeon?
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mocowanie paska spinającego miech - ta sama sytuacja
co przy mocowaniu pasów nośnych. Te akordeony, które
posiadają zatrzaski na pasek, mogą w tym miejscu być
nieszczelne
pozostałe połączenia do wnętrza akordeonu - należą tu
wszystkie śrubki, nity itp. co może rozszczelnić komorę
powietrzną

skrzynia akordeonu - nawet tutaj może sporo uciekać
powietrza. Często na łączenia sklejek obudowy
akordeonu, również są zalewane woskiem, które też w
wyniku złego przechowywania pękają, rozszczelniając
komorę;
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W ogłoszeniach używanych akordeonów często spotyka się opis:
kompresja miecha bardzo dobra...
Zgodzisz się ze mną drogi czytelniku, po przeczytaniu tego
poradnika, że nie chodzi o kompresję miecha, tylko kompresję
akordeonu. Jeżeli sprzedający tak napisał, to jaka jest jego
wiedza o akordeonie, nie mówiąc już o jego wiedzy o kompresji?
Warto się dowiedzieć, czy sprzedający grał na jakimś innym
akordeonie oprócz tego, którego sprzedaje. Czy miał jakieś
porównanie.
Jak najbezpieczniej kupić używany akordeon?
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Miałem przyjemność i czasem nieprzyjemność grać na wielu
akordeonach. Od kompresji akordeonu może zależeć Twoje
zainteresowanie się instrumentem. Grając na sprawnym
akordeonie, to czysta przyjemność - sam gra. Grając na
akordeonie z zadyszką, ruszając tylko miechem to męczarnia.
Jeżeli upatrzysz sobie akordeon, nawet bardzo ładny z wyglądu,
a nie będziesz mieć porównania do innego, być może skończysz
swoją przygodę z akordeonem. Będzie stał i ładnie wyglądał.
Będzie robił za mebel, jak u dużej liczby osób, którzy posiadają
pianino w domu.
KOMPRESJA AKORDEONU A NAUKA GRY
Najbardziej szkoda mi dzieci, bo mogą skończyć przygodę zanim
jeszcze zaczną. Pisałem już kiedyś jak miałem na sprzedaż
małego Weltmeistra 3 chórowego. Miał coś około 40 basów.
Okazało się jak go dostałem, że nadaje się do remontu. Choć w
miarę poprawnie stroił, gra na nim to była katorga. Poniżej
znajdziesz link do filmu, bo nagrałem wtedy taki do sprzedaży
akordeonu.
Wystawiłem go jako stan średni, do remontu, a o zgrozo
odezwało się bardzo dużo osób z chęcią do kupienia go do nauki.
Zdziwił mnie nawet pewien Dom Kultury sporego miasta - który
chciał go do nauki dzieci.
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Nie przyłożyłem do tego ręki, i powiedziałem, że im nie
sprzedam. Żeby dołożyli i nie sępili pieniędzy na dzieci. To
inwestycja! Tak mało osób dziś gra na akordeonie. A jeszcze
płoszyć dzieci takim badziewiem. Nie wiem co kupili, bo nie
dostałem od nich żadnej odpowiedzi. Mam nadzieję, że dotarł do
nich mój przekaz i ocaliłem sporo młodych chęci do gry.
Osoba, która zna się na akordeonach, która sporo ich ograła, od
razu będzie wiedziała grając pierwsze dźwięki, jaka jest
kompresja.
Pamiętaj, że im akordeon mniejszy, a więcej ma chórów, to
kompresja musi być sprawna w 100% tego co fabryka wyliczyła,
ponieważ ma także mniejszy miech, który musi „napędzić”
wszystkie chóry.
W małym akordeonie z małym miechem, z bardzo dobrą
kompresją, można uzyskać dobrą kompresję, ale nie ilość
powietrza przy tym ciśnieniu dla każdego chóru. Dlatego małe
akordeony mają mało chórów, a duże miechy, więcej chórów o
czym już pisałem na początku poradnika. Przy otwartych
wszystkich chórach, w małym nieszczelnym akordeonie, będzie
ciężko wprawić wszystkie języczki stroikowe w drganie, które
wydadzą pożądany dźwięk. Oczywiście renomowany producent
akordeonów, ma wszystko wyliczone, co ile i dlaczego.
Jak najbezpieczniej kupić używany akordeon?
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KOMPRESJA
AKORDEONU
SPRAWDZAĆ?

-

JAK

NIE

WOLNO

Można przeczytać w internecie, że aby sprawdzić kompresję w
akordeonie, trzeba mocno ścisnąć i rozciągać miech, nie
naciskając przy tym żadnego klawisza. Jest to jeden ze sposobów,
sprawdzenia przez niedoświadczone osoby kompresji
akordeonu. Tylko nikt nie mówi, że można takim testem zepsuć
głośnice, wiatrownice itd. Ewentualnie, jak nie wystarczy Ci
zagranie na takim instrumencie, możesz tak zrobić, ale
delikatnie.
Jeszcze innym nieco łagodniejszym sposobem, jest założenie
akordeonu na siebie i puszcze miecha i przechylenie go do pionu
i patrzenie jak szybko grawitacyjnie spada, nie wciskając żadnego
klawisza ani guzika.
Możesz także poprosić sprzedającego, jeżeli kupujesz na
odległość, żeby nagrał nawet na komórce jak gra ten akordeon.
Niech włączy wszystkie chóry po stronie melodycznej i po stronie
basowej i niech coś zagra. Zobaczysz wtedy, czy czasami na
zagranie jeden ćwierćnuty, nie trzeba miechem ruszyć tam i z
powrotem. Przy włączonych wszystkich chórach po obu
stronach, akordeon potrzebuje bardzo dobrej kompresji, inaczej
dostaje zadyszki ;)
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Zobacz jak trzeba się namachać miechem, żeby cokolwiek
zagrać. Szczególnie na otwartych wszystkich chórach. Jeżeli
trzeba tyle miechować, co na poniższym filmie akordeonem
którego chcesz kupić - odpuść sobie i szukaj kolejnego:

Jak najbezpieczniej kupić używany akordeon?
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JAK SPRAWDZIĆ KLAWIATURĘ STRONY MELODYCZNEJ

Klawiatura strony melodycznej, powinna być równa, w miarę
cicha i niezacinająca się. Każdy klawisz powinien powracać po
naciśnięciu do pierwotnej pozycji.
Niektóre akordeony posiadają płytką klawiaturę, inne nieco
głębszą a inne głęboką. Wybór głębokości klawiatury, zależy od
preferencji grającego. Płytka klawiatura, zwana jest często
szybką, czyli łatwiej na takiej grać szybkie pasaże, czy arpeggia.

Kupując używany akordeon, możesz natrafić niestety na zużytą
klawiaturę, która nie będzie się nadawała do gry. Zużytą, albo co
gorsze, źle naprawioną.
Do najczęstszych usterek klawiatur należy:


zacinanie się klawiszy – po naciśnięciu klawisza, nie
wraca do pierwotnej pozycji, albo wraca z utrudnieniem
wydając przy tym dziwne dźwięki. Przyczyn może być
więcej niż jedna. Albo będzie się ocierał klawisz o klawisz
i trzeba wykonać regulację, albo na wspólnej
oście/pręcie/drucie na którym są przymocowane
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klawisze, jest coś nie w porządku i także będą wymagały
drogiej wizyty u fachowca
klawisze mają różną głębokość, różny skok – czyli
niektóre
wciskają
się
płycej,
inne
głębiej.
Po nieprofesjonalnej regulacji głębokości klawiatury,
podklejaniem pod klawisze grubszego podkładu
filcowego, w krótkim czasie klawiatura będzie ponownie
krzywa. Częściej używane klawisze zapadną się głębiej w
stosunku do reszty. Nigdy przecież nie używasz
wszystkich klawiszy równomiernie. A po takim zabiegu
klawiatura będzie przypominać góry i doliny, a właściciela
kosztowna naprawa.
klepanie klawiszy – pod klawiszami znajduje się pas filcu,
który wycisza klawiaturę. Zużyta stara klawiatura będzie
głośna podczas grania. Stary zniszczony filc nie będzie
spełniał swojego zadania i klawisze będą po prostu
stukały
klawisze porysowane, przebarwione, połamane – jeżeli
rysy nie są zbyt głębokie a przebarwienia klawiatury Ci
nie przeszkadzają, można tak grać – tutaj zależy od Twojej
estetyki. Często jednak któreś z klawiszy jest naprawiane,
podklejane itp.
Często zdarza się, że na klawiszach po kilku latach,
pojawiają się przebarwienia, drobne wgłębienia, ryski itp.
Jeżeli Ci to nie przeszkadza wizualnie/estetycznie i nie

Jak najbezpieczniej kupić używany akordeon?
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będzie przeszkadzało w graniu, nie ma w takim razie
znaczenia.
Sprawdź w szczególności klawisze krańcowe. Te na
samym dole i ten na samej górze. Czyli z najniższym
dźwiękiem i z najwyższym. One często się zacinają. One
też nie stroją, często charczą itp.
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JAK MUSZĄ DZIAŁAĆ GUZIKI BASOWE?

Guziki basowe, to bardziej skomplikowana sprawa. Do
najczęstszych usterek, które musisz sprawdzić przed kupnem
wypatrzonego akordeonu, należą:


zacinanie się guzików – tu powodów jest kilka. Jedna z
przyczyn dość błahych to po prostu brud, który się nakleił
w otworze guzika.

Jak najbezpieczniej kupić używany akordeon?
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Kolejną przyczyną może być zużycie, bądź powolne
wyginanie się popychacza. Popychacze to druciki, które z
biegiem lat i zużycia wyginają się i powodują klinowanie
się guzika w otworze.
W niektórych akordeonach, tych starszych, źle
zaprojektowano materiały z których zrobiony jest
mechanizm basowy. Ramki mechanizmu wykonano z
miększego materiału, niż popychacze. Co w rezultacie
powoduje po dłuższym czasie powstanie w ramce
zadziorów i zacieranie się guzików basowych.
Czasem też zacinanie guzików basowych ma miejsce w
ramce drewnianej, która jest wrażliwa na zmiany
wilgotności.





wylatywanie guzików – guziki mogą odczepiać się od
popychaczy, albo wylatywać razem z nimi. Dość trudno
rozpoznać czy w obserwowanym przez Ciebie
akordeonie, wszystko w tej kwestii będzie w porządku
guziki wystają na różną wysokość – prawie wszyscy
sprawdzają tylko klawiaturę melodyczną, rzadko bacząc
na guziki. Sprawdzaj również równość guzików
basowych. Różne wysokości będą świadczyły, albo
nieprofesjonalnej naprawie, albo mocnym zużyciu
mechanizmu basowego.
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Na zdjęciu widać: brak guzików, pozapadane, krzywe i
zaklinowane guziki w prowadnicy oraz różne wysokości.
Zwracaj szczególną uwagę na mechanikę klawiatury oraz
kondycję mechanizmu basowego. Sprawdzaj każdy klawisz i
guzik na sucho, bez grania, samo naciskanie. Czy nie stuka, czy
się nie zacina, czy nie wydaje dziwnych dźwięków, czy klawiatury
są równe i lekko pracują.

Jak najbezpieczniej kupić używany akordeon?
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REGISTRY AKORDEONU
Jeżeli akordeon posiada registry powinny się lekko i łatwo
przełączać. Czasem długo nieużywane, ciężej pracują. Zdarzają
się przypadki, że tak lekko działają, że podczas grania, same się
wyłączają, lub przełączają.
OGÓLNY WYGLĄD ZEWNĘTRZNY
Poproś o dokładne zdjęcia ze wszystkich stron. Sprawdź czy
obudowa akordeonu nie posiada uszczerbków, pęknięć po
upadkach.
PASY AKORDEONU
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Pasy to akcesorium wymienialne. Warto mieć zawsze porządne
pasy, aby nie uszkodzić akordeonu. Wymieniaj jak tylko
znajdziesz oznaki zniszczenia. Poproś sprzedającego o
szczegółowe zdjęcia pasków.
WALIZKA, FUTERAŁ, CASE

Jeżeli jest to świetnie, jeżeli nie musisz – musisz bezwzględnie
dokupić. Ochroni Twój akordeon, przez lata przechowywania.
Jak futerał wygląda źle, znaczy że był w mokrej piwnicy, bądź na
strychu. Ale oczywiście to nie jest regułą.
Na szczęście futerał można zawsze dokupić, np. w sklepie
ZagrajToSam.com/sklep>>>
Więcej
informacji
jaki
futerał
warto
kupić,
w poradniku: „Jak Przechowywać Akordeon” – szukaj na
zagrajtosam.com.

Jak najbezpieczniej kupić używany akordeon?

Strona 49

Szczegóły o których nie powie Ci sprzedający

PODSUMOWANIE
Przed kupnem uzyskaj jak najwięcej odpowiedzi na powyższe
zagadnienia. Jeżeli możesz, najlepiej podjedź, dotknij, powąchaj

Poznaj właściciela. Jaki właściciel, taki akordeon. Jeżeli mieszkasz
daleko, zapytaj o możliwość zwrotu, jakby coś nie grało.
Oczywiście Ty weź na siebie koszty ubezpieczonej odsyłki w
takim przypadku.
Warto kupować przez Allegro, które polecam. Tam masz
najwięcej zabezpieczeń i udogodnień. Wiesz, że sprzedający jest
zarejestrowany, czyli ma fizyczny adres, jest sprawdzony
dowodem osobistym przez portal.
Nie dość, że masz tam takie zabezpieczenia, to w dodatku masz
ułatwienia płatności PayYou, czyli kartą, szybkim przelewem, a
nawet na raty 0%. Sam sprzedaję od czasu do czasu swój
akordeon m.in. na właśnie na Allegro>>>.
Mam nadzieję, że po przeczytaniu poradnika z większą łatwością
będziesz mógł zdecydować sam, czy wybrany przez Ciebie
akordeon jest wart uwagi.
WAŻNA RADA NA KONIEC:
Pamiętaj powąchać akordeon! :D
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MOTTO DLA CIEBIE:
Przegraj swoje życie! – na akordeonie

I GRAJ ZAWSZE I WSZĘDZIE !
Zagrajtosam.com>>>

Jak najbezpieczniej kupić używany akordeon?
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Jacek Urbanik - klezmer,
muzykant, chałturnik. Z
akordeonem w ręku od 8
roku życia, choć przyznaje,
że nie jest akordeonistą,
tylko klawiszowcem, w
dodatku
źle
miechuje.
Prowadzi
witrynę
internetową pod adresem
zagrajtosam.com.
Czasem
pisuje tam poradniki, prowadzi
szkolenia, warsztaty online.
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Wiedza z poradnika pochodzi z mojego doświadczenia,
doświadczenia moich kolegów muzyków akordeonistów,
forów akordeonowych zagranicznych oraz polskich.

Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie
fragmentów treści bez zezwolenia zabronione.
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