SUGESTÃO DE MONTAGEM
Bateria

Instrumento de iniciação musical recomendado para crianças de 4 a 7 anos de idade.
Fabricada com cascos de madeira de fibra de eucalipto, pintura Sparkle, aro em aço
com pintura epóxi na cor preta resistente a oxidação e maresia, e pele de bateria
modelo BG.
Acompanha banquinho com 3 pés e tampo de Nylon com capacidade até 30 kg, um par
de baquetas e pedal de bumbo..
A garantia do produto é de doze meses nos aros, tambores e peças plásticas.

Set UP Rock Kids:


Bumbo de 14”, 04 Tambores de 08” representando: 2 tons, 1 surdo, e o
tambor com esteira a Caixa, Banco, Prato, Pedal e Par de baquetas.

***Atenção***
Ao montar a bateria sugerimos a presença de um adulto
ou responsável por conter peças pequenas no produto.
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Suporte dos Tons e Prato
Baquetas
Prato
Banco
Caixa (com Esteira)
Tom
Tom
Surdo
Aro pele Batedeira (c/suportes de caixa e surdo)
8.1 Parafuso de Afinação
9. Aro (pele Resposta)
9.1 Parafuso de Afinação
10. Pedal
11. Chave de Afinação
12. Pele Resposta
13. Pele batedeira
14. Bumbo
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Separe as peças correspondentes
do bumbo 8, 8.1, 9, 9:1,10,
11,12,13 e 14.

Utilize os parafusos e os fixe com a
chave que acompanha o produto.

5.

2. Vamos iniciar colocando o
aro da pele Resposta.
Atente-se como referência no
tambor o suporte de encaixe
de
tons para cima

4.

Coloque a pele batedeira
na parte inferior do
Tambor

Coloque o aro com as duas Hastes para cima e fixe o aro com os
parafusos e a chave que acompanha o produto

6.

Encaixe o Suporte de tons e fixe-os girando os botões de aperto

7.

Encaixe os Tons na haste e gire o botão até fixar o tambor
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Encaixe a Caixa (Tambor c/ Esteira) do lado esquerdo e o Surdo do
lado direito do baterista.

10. Na parte inferior do
Bumbo encaixe o pino
do Pedal para fixar o
pedal ao Bumbo

11. Encaixe o Prato no Suporte de tons e
Prato e Gire o botão até fixar o prato.

Sugestão de Afinação de cada tambor:
Caixa (Esticada), Tom Esq.(Esticado), Tom Dir.(Meio Esticado), Surdo
(Menos Esticado) e o Bumbo (Pele Resposta Esticada e Pele Batedeira
Meio Esticado)
Para maiores informações envie um e-mail para sac@rmv.com.br ou acesse o site
www.rmv.com.br

