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Descoperă noua ta chitară

Descoperă noua ta chitară și familiarizează-te cu diversele componente ale instrumentului studiind schema 
din a doua pagină a manualului.

Chitara are șase coarde (de nailon): cele trei coarde din stânga (înfășurate cu fir metalic) corespund notelor 
joase, iar cele trei coarde din dreapta corespund notelor înalte.

Când desfaci ambalajul, asigură-te că următoarele piese sunt incluse: 
1 chitară / 1 manual de instrucțiuni

AVERTISMENT: Elementele de ambalaj precum benzile adezive, foliile de plastic, agățătorile și etichetele nu 
fac parte din produs și trebuie aruncate din motive de siguranţă înainte de folosire.

1. Cap
2. Gât (Grif)
3. Corp 
4. Cordar

5. Coarde (6)
6. Căluş
7. Cutie de rezonanţă
8. Rozetă

9. Taste (12)
10. Tastieră
11. Prăguş
12. Chei de acordare (x6)  
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Înainte de a începe să cânți, acordează-ți bine chitara pentru a evita orice notă 
falsă! În acest scop, folosește cheile de pe capul chitarei. Fiecare cheiță este 
legată de o coardă. Atunci când învârți o cheiță în sensul acelor de ceasornic, 
sunetul emis de coardă devine mai grav, iar când învârți cheița în sens invers, 
sunetul devine mai ascuțit. Chitara este corect acordată atunci când toate 
coardele, ciupite în gol (fără să apeși cu degetele pe taste) produc în mod 
corect sunetele din schema A.
Atenție: Ai grijă când învârți cheițele în sensul invers acelor de ceasornic. Dacă 
le strângi prea tare, coardele se pot întinde prea mult și se pot rupe.

Începe cu a șasea coardă (cea mai groasă, cu sunetul cel mai grav) și continuă 
până la prima coardă (cea mai subțire, cu sunetul cel mai ascuțit). Urmează 
ordinea indicată de numerotarea din schemă. Dacă începi în sens invers, 
chitara se poate dezacorda cu ușurință în timpul folosirii. 

Există mai multe metode de acordare a unei chitare. Cea mai simplă constă în 
folosirea unui acordor electronic. Dacă nu ai unul, poți aplica metodele descrise 
în continuare.

a) Folosind un pian 
Cântă Mi/E din mijlocul claviaturii (nota Mi/E 
din mijloc corespunde celei de-a 12-a clape 
albe, numărând de la stânga spre dreapta pe 
o claviatură standard cu 88 de clape). 
Ajustează coarda 6 (Mi/E) începând de la 
tonul inferior până când sună la fel ca cea 
emisă de pian. 
Studiază schema B pentru acordarea celor 5 
coarde rămase în același mod.

Cum se acordează chitara

Începe cu 
această coardă!
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b) După ureche, cu o coardă de reper (schema C)
Începe cu acordarea celei de-a 5-a coarde (La/A) a chitarei folosind: 
1. Un pian: ajustează coarda până când sună ca nota emisă de a 15-a clapă 
albă de pe claviatura standard a unui pian. 
2. Un diapazon (La/A 440Hz): ajustează coarda până când sună ca diapazonul, 
dar cu două octave mai jos. 

- Apasă pe tasta 5 a coardei a 6-a. Ajustează această coardă până când sună 
precum coarda 5 (La/A). Vezi

- Apasă pe tasta 5 a coardei a 5-a. Ajustează această coardă până când sună 
precum coarda 4 (Re/D). Vezi

- Apasă pe tasta 5 a coardei a 4-a. Ajustează această coardă până când sună 
precum coarda 3 (Sol/G). Vezi

- Apasă pe tasta 4 a coardei a 3-a. Ajustează această coardă până când sună 
precum coarda 2 (Si/B). Vezi

- Apasă pe tasta 5 a coardei a 2-a. Ajustează această coardă până când sună 
precum coarda 1 (Mi/E). Vezi

Cum se ține chitara

Unde se poziționează mâinile
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În general, atât pentru dreptaci, cât și pentru stângaci, chitara se ține așa: cu mâna stângă pe gât și mâna 
dreaptă pe cutia de rezonanță. Există o poziție specială pentru stângaci (mâna dreaptă pe gât și mâna stângă 
pe cutia de rezonanță), dar ca să o folosești trebuie să schimbi căluşul pentru a inversa coardele.  
Există mai multe moduri de a ține chitara. Cel mai important este să te simți confortabil.

De exemplu, ai putea să te așezi pe un 
scaun, sprijinind corpul chitarei pe picior.

De asemenea, poți alege să stai în picioare, 
ţinând chitara la nivelul pieptului.

În timp ce cânți la chitară, trebuie să ții o mână pe gâtul ei (2) și cealaltă mână pe corp (3). 

Mâna stângă
Cu degetele mâinii stângi apeși pe corzi și selectezi notele. Așadar, este important să-ți poziționezi corect 
mâna stângă, astfel încât să ai suficientă forță în degete. Poziționează degetul mare sub gâtul chitarei și ține 
celelalte degete îndoite pe deasupra gâtului. Strânge mâna ca un clește, astfel încât degetele să stea 
deasupra coardelor. Astfel vei putea să apeși pe coarde cu vârfurile degetelor cu mai multă forță. Când ești la 
început și degetele tale nu sunt obișnuite să apese cu forță pe coardă, e posibil să se formeze mici bătături în 
vârfurile lor. Nu te îngrijora, e ceva normal! Păstrează-ți unghiile scurte ca să nu te jeneze în timp ce cânți. Ca 
să-ți poți mișca mâna cu ușurință de-a lungul gâtului chitarei, depărtează puțin cotul de corp.  
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Cum se ciupesc coardele

Câteva acorduri de bază

Mâna dreaptă
Poziționează mâna dreaptă deasupra coardelor în dreptul rozetei (8). Cu mâna dreaptă vei ciupi coardele.

Poziția 
degetului mare

Poziția 
celorlalte
degete

Antrenează-te cântând câteva acorduri simple. Schemele de mai jos reprezintă griful chitarei. Liniile orizontale 
de jos corespund coardelor groase cu sunete joase, iar cele de sus coardelor subțiri cu sunete ascuțite. Liniile 
verticale corespund tastelor. Fiecărui deget îi este asociat un număr. Apasă pe coarde cu degetele mâinii 
stângi, urmărind cu atenție numerele asociate degetelor. Poți cânta notele pe mai multe taste.

Note: 
• Linia verticală indică faptul că degetul arătător, în loc să apese cu vârful pe coardă, apasă pe toate coardele 
cu toată lungimea degetului. Linia orizontală indică o coardă care nu este ciupită. 

• Ca să poți apăsa corect pe coarde, păstrează scurte unghiile de la degetele mâinii stângi.

Cu o mișcare ușoară din încheietură, treci mâna dreaptă 
peste coarde, agățându-le ușor. Fiecare ciupire corespunde 
unui timp. 

Ciupeşte coardele cu degetul mare sau cu unghia (reversul) 
degetului arătător. Ciupește coardele succesiv de la a 6-a 
(cea mai groasă / coarde de sus) până la prima (cea mai 
subțire / coarda de jos).
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Întreținerea și garanția

Pentru a curăța chitara, șterge-o cu o lavetă de mobilă. Curăţă şi şterge piesele de plastic cu multă grijă.

Notă: Păstrează acest manual de instrucţiuni, deoarece conţine informaţii importante. 

Acest produs este acoperit de garanţie pentru o perioadă de 2 ani. Pentru solicitări de aplicare a garanţiei sau 
de servicii post-vânzare, adresează-te comerciantului, prezentându-i dovada achiziţiei. Garanţia oferită 
acoperă defecte de fabricaţie, material şi manoperă ce pot fi imputate producătorului, excluzând deteriorările 
rezultate în urma nerespectării instrucţiunilor sau a neglijenţei în folosirea produsului (cum ar fi 
dezasamblarea, expunerea la temperaturi şi umezeală ridicate etc.). Ser recomandă păstrarea ambalajului 
pentru referinţe ulterioare.
În încercarea de a îmbunătăţi constant acest produs, producătorul poate modifica detaliile şi culorile lui, ceea 
ce înseamnă că produsul poate fi uşor diferit de imaginile de pe ambalaj. 
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