




Ważne

Instrukcja obsługi

Zawsze mocuj swój lefreQue 
w miejscu, gdzie rura 
instrumentu ma najwięcej 
wolnej przestrzeni

Kompozyt

Mosiądz/Vintage

Różowy Mosiądz

Posrebrzany

Srebro

Pozłacany

Złoto

Platyna

Obój 

Obój 

Ciesz się swoim lefreQue



Saksofon 
sopranowy
1 łączenie

Saksofon
altowy
i niższe
1 łączenie

Klarnet
1 łączenie

Flet
1 łączenie

Flet piccolo
1 łączenie

Flety altowe i basowe mogą użyć płytki 106 mm z gumkami 2 x 85 mm 

lub

lub

lub ultimate

Gumki

lub ultimate

lub

lub

lub

                specjalna 
klarnetowa

Wszystkie trąbki

Wszystkie Tuby, Eufonium itp.

Wszystkie puzony

Wszystkie waltornie

Nie zapomnij wypróbować lefreQue nagrywając się! 
55mm Extra curved jest niesamowity. 
70mm gumka specjalna

gumka 45 mm standard lub ultimate

gumka 55 mm standard lub ultimate
(najlepszy wybór)

gumka 55 mm standard 
lub ultimate
(najlepszy wybór)

gumka 55 mm standard 
lub ultimate

gumka 45 mm standard 
lub ultimate

gumka 55 mm standard lub ultimate
lub

lefreQue i 2 x gumka standardowa 55 mm 
Tuba basowa 76 mm / 106 mm

Fagot 1 łączenie

Uwaga na 
sprężynkę

Gumka za kulkę

specjalna 
gumka 
ultimate 
dla fagotu

łączenie na fajce



lub

33 mm lefreQue

Gumka Ultimate 70 mm

Gumka standardowa 70 mm

Mamy nadzieję, że spodobają Ci się te ćwiczenia. Dzięki za wypróbowanie lefreQue!

Zagraj w duecie z jakimkolwiek innym instrumentem dętym, zwróć uwagę na różnice w intonacji.

Zagraj skalę z kimś (długie nuty, bez vibrato). Zagraj z, bez i znów z lefreQue.  Najpierw unisono, potem w oktawach.
Nasłuchuj różnicy w stroju i projekcji dźwięku.

Zagraj różne fragmenty spoza swojego wyćwiczonego repertuaru, z trudnymi interwałami.  Zwróć uwagę na łatwość gry 
i intonację.

Łączone ćwiczenia

Zwracaj uwagę na intonację i równość projekcji dźwięku.
Zagraj oktawy. Zagraj z, bez i znów z lefreQue. Słuchaj swojego tonu, tak jakbyś grał w duecie z własnymi alikwotami. 
Zwróć uwagę na różnicę w barwie z i bez lefreQue.

Zagraj skalę chromatyczną (długie nuty bez wibracji). Zagraj z, bez i znów z lefreQue.
Indywidualne ćwiczenia

Jak testować:

pierwsze połączenie / główka-korpus

Zacznij od materiału, z którego wykonany jest 
Twój instrument, lub materiału wyższej jakości.
Dla srebrnych lub drewnianych instrumentów 
to będzie przynajmniej posrebrzana płytka. 
Srebro ma najlepszy stosunek ceny do jakości.
Możesz wybrać materiał aż do 24 karatowego złota.

Flet z gumką Ultimate

zakładanie lefreQue materiały

Flet





najlepsze miejsce na umieszczenie 
lefreQue 

jest tam, gdzie jest najwięcej
wolnej przestrzeni

Ciesz się swoim 
lefreQue
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Nie rób tego w ten sposób!

Możesz porysować 
instrument!





ciesz się swoim
lefreQue :)

umieść 
lefreQue
w miejscu, 
gdzie jest 
najwięcej
przestrzeni,
pprzekręć na bok

podnieś płytkę 
lefreQue 

kiedy ją obracasz
(przesuwając płytkę
 bez podnoszenia 

możesz uszkodzić instrument)



lub

41 mm lefreQue

Gumka Ultimate 85 mm 
dla klarnetu

Gumka specjalna 85 mm 
dla klarnetu

zakładanie lefreQue materiały

klarnet basowy
z gumką Ultimate 

pierwsze połączenie / ustnik-bocal
Klarnet Basowy

Zacznij od materiału, z którego wykonany jest
Twój instrument, lub wyższej jakości.
Dla srebrnych lub drewnianych instrumentów 
to będą przynajmniej posrebrzane płytki.
Srebro ma najlepszy stosunek ceny do jakości.
Możesz wybrać materiał aż do 24 karatowego złota.

Mamy nadzieję, że spodobają Ci się te ćwiczenia. Dzięki za wypróbowanie lefreQue!

Zagraj w duecie z jakimkolwiek innym instrumentem dętym, zwróć uwagę na różnice w intonacji.

Zagraj skalę z kimś (długie nuty, bez vibrato). Zagraj z, bez i znów z lefreQue.  Najpierw unisono, potem w oktawach.
Nasłuchuj różnicy w stroju i projekcji dźwięku.

Zagraj różne fragmenty spoza swojego wyćwiczonego repertuaru, z trudnymi interwałami.  Zwróć uwagę na łatwość gry  
i intonację.

Łączone ćwiczenia

Zwracaj uwagę na intonację i równość projekcji dźwięku.
Zagraj oktawy. Zagraj z, bez i znów z lefreQue. Słuchaj swojego tonu, tak jakbyś grał w duecie z własnymi alikwotami. 
Zwróć uwagę na różnicę w barwie z i bez lefreQue.

Zagraj skalę chromatyczną (długie nuty bez wibracji). Zagraj z, bez i znów z lefreQue.
Indywidualne ćwiczenia

Jak testować:



lub

lefreQue 33 mm 
albo 41 mm

gumka Ultimate 55 mm

gumka standardowa 55 mm

Dla tenoru i niżej
użyj 41 mm

pierwsze połączenie / główka-bocal

Mamy nadzieję, że spodobają Ci się te ćwiczenia. Dzięki za wypróbowanie lefreQue!

Zagraj w duecie z jakimkolwiek innym instrumentem dętym, zwróć uwagę na różnice w intonacji.

Zagraj skalę z kimś (długie nuty, bez vibrato). Zagraj z, bez i znów z lefreQue.  Najpierw unisono, potem w oktawach.
Nasłuchuj różnicy w stroju i projekcji dźwięku.

Zagraj różne fragmenty spoza swojego wyćwiczonego repertuaru, z trudnymi interwałami.  Zwróć uwagę na łatwość gry  
i intonację.

Łączone ćwiczenia

Zwracaj uwagę na intonację i równość projekcji dźwięku.
Zagraj oktawy. Zagraj z, bez i znów z lefreQue. Słuchaj swojego tonu, tak jakbyś grał w duecie z własnymi alikwotami. 
Zwróć uwagę na różnicę w barwie z i bez lefreQue.

Zagraj skalę chromatyczną (długie nuty bez wibracji). Zagraj z, bez i znów z lefreQue.
Indywidualne ćwiczenia

Jak testować:

Zacznij od materiału, z którego wykonany jest 
Twój instrument, lub materiału wyższej jakości.
Dla saksofonu to będzie przynajmniej mosiądz 
lub różowy mosiądz.
Srebro ma najlepszy stosunek ceny do jakości.
Możesz wybrać materiał aż do 24 karatowego złota.

Saksofon altowy 
z gumką Ultimate

Dla tenorowych
i niższych
użyj 41 mm

zakładanie lefreQue materiały

Saksofon altowy
lub niższy



lub

lefreQue 33 mm

Gumka Ultimate 45 mm

Gumka standardowa 45 mm

pierwsze połączenie / ustnik-bocal

Mamy nadzieję, że spodobają Ci się te ćwiczenia. Dzięki za wypróbowanie lefreQue!

Zagraj w duecie z jakimkolwiek innym instrumentem dętym, zwróć uwagę na różnice w intonacji.

Zagraj skalę z kimś (długie nuty, bez vibrato). Zagraj z, bez i znów z lefreQue.  Najpierw unisono, potem w oktawach.
Nasłuchuj różnicy w stroju i projekcji dźwięku.

Zagraj różne fragmenty spoza swojego wyćwiczonego repertuaru, z trudnymi interwałami.  Zwróć uwagę na łatwość gry  
i intonację.

Łączone ćwiczenia

Zwracaj uwagę na intonację i równość projekcji dźwięku.
Zagraj oktawy. Zagraj z, bez i znów z lefreQue. Słuchaj swojego tonu, tak jakbyś grał w duecie z własnymi alikwotami. 
Zwróć uwagę na różnicę w barwie z i bez lefreQue.

Zagraj skalę chromatyczną (długie nuty bez wibracji). Zagraj z, bez i znów z lefreQue.
Indywidualne ćwiczenia

Jak testować:

Zacznij od materiału, z którego 
wykonany jest Twój instrument, 
lub materiału wyższej jakości.
Dla saksofonu to będzie 
przynajmniej mosiądz 
lub różowy mosiądz.
SSrebro ma najlepszy 
stosunek ceny do jakości.
Możesz wybrać materiał aż 
do 24 karatowego złota.

Saksofon sopranowy z gumką Ultimate

zakładanie lefreQue materiały

Saksofon 
sopranowy



strona 1

lefreQue instrukcja dla saksofonu
co potrzebujesz

górna płytka z kropkami

saksofon

lefreQue +
gumka elastyczna

sopranowy lub większy
gumka 33 mm lub 41 mm



ciesz się swoim
lefreQue :)

umieść 
lefreQue
w miejscu, 
gdzie jest 
najwięcej
przestrzeni,
pprzekręć na bok

podnieś płytkę 
lefreQue 

kiedy ją obracasz
(przesuwając płytkę
 bez podnoszenia 

możesz uszkodzić instrument)



lefreQue 41 mm

Gumka Ultimate 55 mm

lub

Gumka standardowa 55 mm

albo extra curved 55 mm

pierwsze połączenie / ustnik-wlot

Mamy nadzieję, że spodobają Ci się te ćwiczenia. Dzięki za wypróbowanie lefreQue!

Zagraj w duecie z jakimkolwiek innym instrumentem dętym, zwróć uwagę na różnice w intonacji.

Zagraj skalę z kimś (długie nuty, bez vibrato). Zagraj z, bez i znów z lefreQue.  Najpierw unisono, potem w oktawach.
Nasłuchuj różnicy w stroju i projekcji dźwięku.

Zagraj różne fragmenty spoza swojego wyćwiczonego repertuaru, z trudnymi interwałami.  Zwróć uwagę na łatwość gry  
i intonację.

Łączone ćwiczenia

Zwracaj uwagę na intonację i równość projekcji dźwięku.
Zagraj oktawy. Zagraj z, bez i znów z lefreQue. Słuchaj swojego tonu, tak jakbyś grał w duecie z własnymi alikwotami. 
Zwróć uwagę na różnicę w barwie z i bez lefreQue.

Zagraj skalę chromatyczną (długie nuty bez wibracji). Zagraj z, bez i znów z lefreQue.
Indywidualne ćwiczenia

Jak testować:

Zacznij od materiału, z którego zrobiony jest 
Twój instrument, lub materiału wyższej jakości.
Dla instrumentów z mosiądzu to przynajmniej 
mosiądz lub różowy mosiądz.

Lite srebro ma najlepszy 
stosunek ceny do jakości.
MMożesz wybrać materiał 
aż do 24 karatowego złota.

Trąbka z gumką Ultimate

zakładanie lefreQue materiały

Trąbka
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lefreQue instrukcja dla trąbek 
co potrzebujesz

Trąbka

lefreQue
gumka plastikowa

gumka 33 - 45 mm
lub 41 - 55 mm  

górna płytka z kropkami
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ciesz się swoim 
lefreQue

nałóż lefreque 
w miejscu gdzie 
jest najwięcej
przestrzeni
i przesuń na bok

podnieś lefreQue
podczas przesuwania



lefreQue 41 mm

lub

Gumka Ultimate 55 mm

Gumka standardowa 55 mm

Mamy nadzieję, że spodobają Ci się te ćwiczenia. Dzięki za wypróbowanie lefreQue!

Zagraj w duecie z jakimkolwiek innym instrumentem dętym, zwróć uwagę na różnice w intonacji.

Zagraj skalę z kimś (długie nuty, bez vibrato). Zagraj z, bez i znów z lefreQue.  Najpierw unisono, potem w oktawach.
Nasłuchuj różnicy w stroju i projekcji dźwięku.

Zagraj różne fragmenty spoza swojego wyćwiczonego repertuaru, z trudnymi interwałami.  Zwróć uwagę na łatwość gry  
i intonację.

Łączone ćwiczenia

Zwracaj uwagę na intonację i równość projekcji dźwięku.
Zagraj oktawy. Zagraj z, bez i znów z lefreQue. Słuchaj swojego tonu, tak jakbyś grał w duecie z własnymi alikwotami. 
Zwróć uwagę na różnicę w barwie z i bez lefreQue.

Zagraj skalę chromatyczną (długie nuty bez wibracji). Zagraj z, bez i znów z lefreQue.
Indywidualne ćwiczenia

Jak testować:

pierwsze połączenie / ustnik-wlot

Zacznij od materiału, z którego 
wykonany jest Twój instrument, 
lub materiału wyższej jakości.
Dla instrumentów z mosiądzu 
to będzie przynajmniej mosiądz 
lub różowy mosiądz.
SSrebro ma najlepszy stosunek ceny 
do jakości. Możesz wybrać materiał 
aż do 24 karatowego złota.

Puzon z gumką Ultimate

zakładanie lefreQue materiały

Puzon



Mamy nadzieję, że spodobają Ci się te ćwiczenia. Dzięki za wypróbowanie lefreQue!

Zagraj w duecie z jakimkolwiek innym instrumentem dętym, zwróć uwagę na różnice w intonacji.

Zagraj skalę z kimś (długie nuty, bez vibrato). Zagraj z, bez i znów z lefreQue.  Najpierw unisono, potem w oktawach.
Nasłuchuj różnicy w stroju i projekcji dźwięku.

Zagraj różne fragmenty spoza swojego wyćwiczonego repertuaru, z trudnymi interwałami.  Zwróć uwagę na łatwość gry  
i intonację.

Łączone ćwiczenia

Zwracaj uwagę na intonację i równość projekcji dźwięku.
Zagraj oktawy. Zagraj z, bez i znów z lefreQue. Słuchaj swojego tonu, tak jakbyś grał w duecie z własnymi alikwotami. 
Zwróć uwagę na różnicę w barwie z i bez lefreQue.

Zagraj skalę chromatyczną (długie nuty bez wibracji). Zagraj z, bez i znów z lefreQue.
Indywidualne ćwiczenia

Jak testować:

55mm Extra curved 
lefreQue

Gumka Ultimate
dla fagotu

Fagot
materiałyzakładanie lefreQue

pierwsze łączenie/bocal-skrzydło

Fagot z gumką Ultimate

Zacznij od materiału, z którego wykonany jest
Twój instrument, lub materiału wyższej jakości. 
Dla Fagotu będzie to przynajmniej posrebrzana płytka.
Srebro ma najlepszy stosunek ceny do jakości.
Możesz wybrać materiał aż do 24 karatowego złota.



Fagot
1 łączenie

Fagot
4 łączenie

Fagot
1 i 4 łączenie
LefreQue dla każdego  fagotu



55 mm Extra curved 
lefreQue

Gumka Ultimate dla oboju

Gumka Specjalna dla oboju

pierwsze połączenie / stroik-korpus

 
Srebro ma najlepszy 
stosunek ceny do jakości.
Możesz wybrać materiał aż do 
24 karatowego złota.

Zacznij od materiału, z którego wykonany
jest Twój instrument, lub materiału wyższej 
jakości. Dla drewnianego oboju to będzie 
przynajmniej posrebrzana płytka.

Mamy nadzieję, że spodobają Ci się te ćwiczenia. Dzięki za wypróbowanie lefreQue!

Zagraj w duecie z jakimkolwiek innym instrumentem dętym, zwróć uwagę na różnice w intonacji.

Zagraj skalę z kimś (długie nuty, bez vibrato). Zagraj z, bez i znów z lefreQue.  Najpierw unisono, potem w oktawach.
Nasłuchuj różnicy w stroju i projekcji dźwięku.

Zagraj różne fragmenty spoza swojego wyćwiczonego repertuaru, z trudnymi interwałami.  Zwróć uwagę na łatwość gry  
i intonację.

Łączone ćwiczenia

Zwracaj uwagę na intonację i równość projekcji dźwięku.
Zagraj oktawy. Zagraj z, bez i znów z lefreQue. Słuchaj swojego tonu, tak jakbyś grał w duecie z własnymi alikwotami. 
Zwróć uwagę na różnicę w barwie z i bez lefreQue.

Zagraj skalę chromatyczną (długie nuty bez wibracji). Zagraj z, bez i znów z lefreQue.
Indywidualne ćwiczenia

Jak testować:

Obój z gumką Ultimate

Obój z gumką specjalną

zakładanie lefreQue materiały

Obój

lub
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Obój

co potrzebujesz

instrukcja lefreQue dla oboju

gumka elastyczna
z uchwytem 
dla oboju
lefreQue
+
podwójny
leflefreQue

górna płytka z kropkami

umieść gumkęwyciągnij stroik



umieść lefreQue

umieść stroik

ciesz się swoim 
lefreQue

strona 2
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Możesz także założyć lefreQue
33 mm albo 41 mm 
z gumką 85 mm 
na czarze



lub

Mamy nadzieję, że spodobają Ci się te ćwiczenia. Dzięki za wypróbowanie lefreQue!

Zagraj w duecie z jakimkolwiek innym instrumentem dętym, zwróć uwagę na różnice w intonacji.

Zagraj skalę z kimś (długie nuty, bez vibrato). Zagraj z, bez i znów z lefreQue.  Najpierw unisono, potem w oktawach.
Nasłuchuj różnicy w stroju i projekcji dźwięku.

Zagraj różne fragmenty spoza swojego wyćwiczonego repertuaru, z trudnymi interwałami.  Zwróć uwagę na łatwość gry  
i intonację.

Łączone ćwiczenia

Zwracaj uwagę na intonację i równość projekcji dźwięku.
Zagraj oktawy. Zagraj z, bez i znów z lefreQue. Słuchaj swojego tonu, tak jakbyś grał w duecie z własnymi alikwotami. 
Zwróć uwagę na różnicę w barwie z i bez lefreQue.

Zagraj skalę chromatyczną (długie nuty bez wibracji). Zagraj z, bez i znów z lefreQue.
Indywidualne ćwiczenia

Jak testować:

41 mm lefreQue

Gumka Ultimate 55 mm

Gumka standardowa 55 mm

pierwsze połączenie / ustnik-wlot

Zacznij od materiału, z którego
wykonany jest Twój instrument, 
lub materiału wyższej jakości. 
Dla instrumentów z mosiądzu 
to będzie przynajmniej  mosiądz 
lub różowy mosiądz. 
SSrebro ma najlepszy stosunek 
ceny do jakości. Możesz wybrać
materiał aż do 24 karatowego złota.

Baryton z gumką Ultimate

zakładanie lefreQue materiały

Eufonium /
Baryton



lefreque 41 mm

Gumka Ultimate 55 mm

Gumka standard 55 mm

pierwsze połączenie / ustnik-wlot

Mamy nadzieję, że spodobają Ci się te ćwiczenia. Dzięki za wypróbowanie lefreQue!

Zagraj w duecie z jakimkolwiek innym instrumentem dętym, zwróć uwagę na różnice w intonacji.

Zagraj skalę z kimś (długie nuty, bez vibrato). Zagraj z, bez i znów z lefreQue.  Najpierw unisono, potem w oktawach.
Nasłuchuj różnicy w stroju i projekcji dźwięku.

Zagraj różne fragmenty spoza swojego wyćwiczonego repertuaru, z trudnymi interwałami.  Zwróć uwagę na łatwość gry  
i intonację.

Łączone ćwiczenia

Zwracaj uwagę na intonację i równość projekcji dźwięku.
Zagraj oktawy. Zagraj z, bez i znów z lefreQue. Słuchaj swojego tonu, tak jakbyś grał w duecie z własnymi alikwotami. 
Zwróć uwagę na różnicę w barwie z i bez lefreQue.

Zagraj skalę chromatyczną (długie nuty bez wibracji). Zagraj z, bez i znów z lefreQue.
Indywidualne ćwiczenia

Jak testować:

lub
Zacznij od materiału, z którego jest Twój 
instrument, lub materiału wyższej jakości. 
Dla instrumentów z mosiądzu to będzie 
przynajmniej  mosiądz lub różowy mosiądz. 
Srebro ma majlepszy stosunek ceny do 
jakości. Możesz wybrać materiał aż do 
24 24 karatowego złota.

Waltornia z gumką Ultimate

zakładanie lefreQue materiały

Waltornia


