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De montage van een Wizzdrum Kit is intuïtief en snel. Houd rekening met de volgende instructies voor een efﬁciënte
manier om de kit op te zetten.

Leg de koffer plat op de achterkant
Verwijder het deksel en leg het ondersteboven
Haal de drums eruit en plaats ze naast de koffer
Plaats pedalen met kabels en klopperhouder /
hi-hathouder naast de koffer

Montagevolgorde:
• Til de veiligheidspen op Bekkensteunen worden onderling verschoven in de koffer, anders • Hi-hathouder (6) (met of
zonder pedaal) schuin
en verwijder de knoop wordt de basdrum te hoog opgetild en kan het deksel niet sluiten
plaatsen en met knevel
(1). Stel de hoogte in (*)
vastzetten. De achteren leg het opzij
kant van de hi-hat en de
• Backbone (2)
knoop moeten worden
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• Bevestig poten (3) met
uitgelijnd, achter de nok
de uiteinden naar de
3
op de knoop
speelzijde gericht
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• Tom houder (7) in de
• Verticaal (4) (Voor het
buitenste gaten van
4
staand spelen)
horizontaal, wijzend
• Monteer de knoop (1)
naar de speelzijde
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met de opening naar
• Schuif de bekkenstan7
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het publiek gericht
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daards (8) in de gaten
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• Monteer horizontaal (5)
aan de voorkant en
3
(let op uitsteeksel in
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schroef.
horizontaal)
(*) Om staand te spelen, plaats je de stelknop op het nummer dat overeenkomt met je lengte (bijv. 8 komt overeen met 1,8 meter).
Plaats het slot naar boven wanneer je zittend speelt en vind je favoriete instelling.

Het losmaken van
de knoop en het
verlagen van de
drumkit wanneer
deze is gemonteerd,
brengt een risico op
beschadiging met
zich mee. Verwijder
eerst drums en
bekkens.

Vilt

Knevel op 90 graden
bij het (schuin) plaatsen van de hi-hat
Achterkant hi-hat houder en
knoop uitgelijnd en achter de
rand van de knoop

Pak de kit bij de backbone
bij het tillen.
De drums kunnen op verschillende manieren op de tomhouders worden geplaatst. Deze handleiding is gebaseerd op een
rechtshandige speler. Spiegel de drums als je een linkshandige speler bent. Als je in staande positie speelt, monteer dan
de hi-hat handmatige hendel (10 + 11), laat hem anders in de koffer. Monteer de middelste tomhouder (12), vastgezet in
het deksel van de koffer. Monteer vervolgens de snaredrum (9) en de hi-hat bekkens (13). De 10” mid-tom daarna, die kan
worden geplaatst met behulp van het gat naast de rand van de drum (hierbij positionerend boven de hi-hat). De 8" tom
aan de linkerkant en de 10" tom aan de rechterkant. Monteer ten slotte de basdrum.

Bevestiging voor hi-hat hendel
(11) en midtom houder (12)

1. Basdrum,
2. 10" Tom,
3. 8" Tom ondersteboven,
4. 10” Tom ondersteboven,
5. 10” Snare ondersteboven.
Tussen de trommels vilten. Om
beschadiging te voorkomen de
stemgaten van de trommels ter
plaatse van de viltﬂappen.
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Schroef het bekkenpakket
los van het deksel (13)
Speelmoer (14) voor hi-hat.
Vervang deze door een
kartelmoer (15), die het
bekkenpakket klemt.
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Uitsteeksel voor hihathendel
Stand tijdens het spelen
Bovenste hi-hat bekken

Bekken hoogte

4

Hi-hat bout
Vilten
Speelmoer
(14)

Kartelmoer
(15)
Situatie bij opslag in het deksel
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Draai de snaredrum ondersteboven bij het monteren van het
snare-mechanisme voor de juiste
aansluiting van de
snaremat.

Vanwege het verschil in
bekkenhoogtes moeten de
juiste viltjes worden gebruikt.
De volgende combinatie past bij
een bekkenhoogte van 34 mm:
Bovenvilt van 20 mm hoog
Ondervilt van 10 mm hoog
Wissel indien nodig met vilten
de op bekkenstandaards.

Plaats van het
ophangpunt van de
basdrum (vanwege
deksel)
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Plaatsing pedalen in koffer:
1. Plaats eerst het
basdrumpedaal. Klopperbehuizing (zonder klopper) rechts onder het
pedaal. Verberg de kabel
zodat het deksel goed kan
sluiten.
2. Plaats het hi-hatpedaal
en leg de kabel met de
hi-hathouder rond de
drum. Plaats de houder
schuin onder het pedaal.
Pedaal met hi-hat houder
Pedaal met klopperbehuizing

Belangrijke instructies:
1. Het bovenste deel van de rolkoffer moet gemakkelijk sluiten zonder te forceren. Als de koffer niet sluit, is er iets niet
goed in de koffer geplaatst.
2. De meest ideale positie voor het basdrumpedaal op de grond is in de driehoek van het statief.
3. De antislipmatten dienen onder de pedalen te worden gebruikt om een goede werking van de pedalen te verzekeren.
In de koffer passen deze matten onder de basdrum op de statief delen.
4. De telescopische trekstang is niet geschikt om de koffer op te tillen. Gebruik hiervoor het handvat.
5. Let er bij het stemmen van de trommels op dat u rekening houdt met de maximale spanning die het stemsysteem
aankan. Als je merkt dat het draaien van de stemsleutel erg moeilijk wordt, heb je de hoogst mogelijke toonhoogte
bereikt. Als je probeert de spanning voorbij dit punt te verhogen, kan dit leiden tot schade aan de tanden van de
binnenrand van de trommel of de stemsleutel.
6. Zoals aangegeven op de website heeft het printmateriaal PLA een verwekingstemperatuur van 60 - 70° celcius.
Stel het materiaal niet bloot aan langdurig zonlicht, vooral niet achter glas in de auto.

