Instruções de Montagem
AVISO:
A chave da bateria pode partir-se ao apertar as braçadeiras com a chave de bateria. Proceda com cuidado.
Tome cuidado com áreas próximas das extremidades dos tubos, dentro dos tubos e extremidades de parafusos.
Aparas de metal, etc podem ser cortantes.

Verifique os itens incluídos
CAIXA DE PADS DE PRATOS

CAIXA DE PEDAL DE P. CHOQUE
1 Pad de prato de choque

2 Pads de prato [prato de acento, prato de condução
(com abafamento)]

CAIXA DE PADS DE BATERIA

CAIXA DE MÓDULO DE BATERIA

3 Pads de Timbalão

1 Pad de Tarola

5 suportes de cabo

Chave de bateria

Módulo de bateria

CAIXA DE PEDAL DE BOMBO

CAIXA DE ACESSÓRIOS
Batente

Pedal de prato de choque

2 Baquetas

2 Parafusos

Suportes de prato(S)

Pad do Bombo

Pedal

Adaptador AC
9 Cabos de conexão

4 Hastes em L

Chave sextavada (5 mm)

Manual de Proprietário

Nota:

O pedal é especificado como uma
configuração opcional do produto.

SUPORTE DE CABO

CAIXA DE PILARES E SUPORTES DE PRATO
Pilar (L1)

Pilar (R1)

Tubo Central (1)

Tubo Central (2)

Pilar (L2)

Pilar (R2)

Suporte de prato (L1)

Braço Lateral (L1)

Braço Lateral (L2)

Suporte de prato (L2)

Braço Lateral (R)
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Monte a estrutura
Tubo Central (1)

Braço Lateral (L1)

Pilar (L1)
Tubo Central (2)

Pilar (R1)

Pilar (L2)

Braço Lateral (R)

Braço
Lateral (L2)

Pilar (R2)

Tubo de apoio

1. Conecte o Tubo Central (1) à braçadeira no Pilar (L1).
2. Conecte o Tubo Central (2) à braçadeira no Pilar (L1).
3. Conecte o Tubo Central (1) e (2) às braçadeiras no Pilar (R1).
4. Conecte o Braço Lateral (L1) à braçadeira no Pilar (L2).
5. Conecte o Braço Lateral (L1) à braçadeira no Pilar (L1).
6. Conecte o Braço Lateral (R) à braçadeira no Pilar (R2).
7. Conecte o Braço Lateral (R) à braçadeira no Pilar (R1).
8. Conecte o Braço Lateral (L2) à braçadeira no Pilar (L1).

Nota:
Aperte ou desaperte os parafusos na braçadeira com a chave de bateria conforme demonstrado na figura ampliada.
Ajuste a altura dos braços laterais com a chave da bateria conforme necessário.

Porca
de Orelhas (1)

Porca
de Orelhas (2)

9. Conecte as bases de pads aos suportes de apoio no Tubo
Central 1, Braço Lateral (L2), Braço Lateral (R), e aperte
firmemente as respectivas porcas de orelhas (1).

Nota:
Aperte ou desaperte as porcas de orelhas no suporte de apoio,
conforme demostrado na figura ampliada.
Mude de posição os suportes de apoio, conforme necessário, e
aperte firmemente as respectivas porcas de orelhas (2).

10. Insira os dois suportes de prato dentro dos suportes nos
Pilares, conecte o suporte do prato de choque aos suportes de
apoio no Braço Lateral (L1), e aperte as respectivas porcas de
orelhas firmemente.

Nota:
Aperte ou desaperte as porcas de orelhas no suporte de apoio,
conforme demostrado na figura ampliada.
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Monte as peças

MONTE OS PADS

1. Desaperte as porcas de orelhas nos pads da
bateria.

Timb1 Timb2

2. Monte os pads da bateria às bases dos
pads e aperte firmemente as porcas
de orelhas nos pads da bateria.

Tarola
Timb3

MONTE OS PADS DE PRATOS
Porca de Orelhas

1. Remova a porca de orelhas e
anilha de feltro do inclinador de
Anilha de feltro
prato.
2. Coloque o pad de prato,
anilha de feltro, porca
de orelhas 3 montada como
demonstrado, e aperte a porca
de orelhas 3 de forma a obter o tipo
de oscilação adequada.

Prato de acento

Prato de
condução

Prato de
choque

3. Ajuste a posição do pad de
prato com a porca de orelhas 4.

Nota:

Aperte o parafuso com a chave
sextavada, conforme demontrado.
Suporte de prato (L1)
O apertar e desapertar das porcas
e anilhas pode levar a ligeiras
deformações com o passar do
Suporte de prato (L2)
tempo.
Suporte de prato (S)

MONTE O BOMBO
1. Insira o batente no suporte de batente
do pedal.
2. Ajuste a posição do batente e aperte o
batente com a chave de bateria.
3. Conecte o pedal ao pad de bombo.
4. Ajuste a posição do batente e aperte a
porca de orelhas.

Nota:

Posicione um batente único no centro do
pad de bombo ou dois batedores
com uma distância equivalente do centro
do pad de bombo, conforme demonstrado.

Porca de Orelhas

4

Conecte os Pads ao Módulo de Bateria

CONECTE O MÓDULO DE BATERIA

1. Conecte o cabo ao módulo de bateria,
conforme demonstrado, com os parafusos.
2. Conecte o módulo de bateria aos suportes de
apoio no Braço Lateral (L1), e aperte firmemente
a respectiva porca de orelhas.

Nota:

Ajuste a posição do módulo de bateria
movimentando os suportes de apoio conforme
necessário, e apertando firmemente a respectiva
porca de orelhas.

CONEXÃO
Faça todas as conexões conforme demonstrado na ilustração.
Prato de
acento

Prato de
condução

Prato de
choque
Timb1

Timb2

Módulo de
Bateria

Timb3
Tarola

Bombo

Prato de
condução

Prato de acento
Pedal do prato
de choque

Prato de
choque
Timb1
Timb2

Módulo de
Bateria

1. Coloque o bombo no chão no centro da
estrutura, conforme demonstrado.

Tarola

Timb3

2. Coloque o pedal do prato de choque no chão
do seu lado esquerdo.
3. Conecte os pads ao módulo de bateria com os
cabos marcados.
Está pronto? Vamos tocar!

Controlo de
prato de choque

Bombo
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