3.

Het pedaalwerk bevestigen

Montage van de standaard

1.

• Om ervoor te zorgen dat de montage correct wordt uitgevoerd, leest u deze instructies voordat u met het monteren begint. Houd deze
instructies bij de hand, zodat u deze op elk gewenst moment kunt raadplegen.
• Dit infoblad is bedoeld voor dealers of gekwalificeerde professionele installateurs. De klant mag het instrument niet verhuizen of
monteren.
• Neem contact op met uw Roland-dealer als de piano moet worden verplaatst of gemonteerd. Roland kan de veiligheid tijdens de montage niet garanderen wanneer deze
door de klant wordt uitgevoerd.
• Dit apparaat is zeer zwaar. Voor het veilig optillen en verplaatsen ervan zonder risico op fysiek letsel moet een voldoende aantal mensen aanwezig zijn. Bij het monteren van
het apparaat vraagt u de hulp van voldoende mensen zodat de montage veilig en volgens de instructies kan worden uitgevoerd.
• Om de piano te verplaatsen, tilt u deze voorzichtig op. Let erop dat de piano hierbij altijd waterpas wordt gehouden.
• Pas op dat uw hand niet gekneld raakt en dat u het apparaat tijdens de montage of het transport niet op uw voet laat vallen.
• Bewaar schroeven en andere kleine onderdelen buiten het bereik van kleine kinderen, zodat dit soort kleine onderdelen niet per ongeluk worden ingeslikt.
• Schroeven en bouten moeten eerst provisorisch met de hand worden aangedraaid en later vastgezet worden. Om een schroef of bout provisorisch met de hand vast te
zetten, draait u deze aan totdat de helft van zijn lengte zichtbaar is. Gebruik geen elektrische schroevendraaier om een schroef of bout provisorisch aan te draaien of volledig
vast te zetten. Als u dit wel doet, kunt u de kop of draad van de schroef of bout strippen.

Plaats een verende sluitring b en een vlakke sluitring
a in deze volgorde op elke inbusbout c . Gebruik de
inbussleutel d om de poot B (op vier punten) met de
bouten c op de piano te bevestigen.

Gebruik de gecoate clip op locatie A om het
netstroomadaptersnoer en het pedaalsnoer vast te
zetten zoals weergegeven in de afbeelding. Gebruik
vervolgens de gecoate clips op de locaties B, C en D om
het netstroomadaptersnoer te bevestigen. En gebruik de
gecoate clips op de locaties E, F en G om het pedaalsnoer te
bevestigen.

* Draai de bouten c niet te hard aan. Stop met het aandraaien wanneer
de verende sluitring b vlak wordt.

A
Netstroomadaptersnoer

E

B

Pedaalsnoer

F

* De schroevendraaier voor de montage wordt niet meegeleverd. U moet een kruiskopschroevendraaier bij de hand hebben, geschikt voor de maat van de schroeven.
* Nadat alle schroeven stevig zijn vastgezet, plaatst u het apparaat op een stabiele, vlakke locatie. Het apparaat mag nooit boven op hoogpolig tapijt worden geplaatst. Anders
kunnen de pedalen door instabiliteit en onnodige beweging beschadigd raken.
* Het oppervlak van de piano en de standaard zijn zeer delicaat, en dienen voorzichtig te worden behandeld om krassen te voorkomen.
* Plaats de piano niet rechtstreeks op de vloer. Hierdoor kunnen het onderste paneel en de aansluitingen en beugels op de onderkant van de piano beschadigd raken.
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Draai elke bout vijf of zes slagen
aan met de hand en
gebruik vervolgens
de inbussleutel om
elke bout stevig vast
te zetten.
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De overige onderdelen bevestigen

Controle van de onderdelen
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Gebruik twee schroeven
bevestigen.

e

om de koptelefoonhaak
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4.

Sluit de meegeleverde netstroomadapter en het netsnoer
aan en steek het netsnoer in een stopcontact.
Naar stopcontact

Netsnoer

A
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a

Vlakke sluitringen

16

b

Verende sluitringen

16

c

Inbusbouten met
binnenzeskant (M8 x 30)

16

d

Zeskant-inbussleutel

1

e

Schroeven (M4 x 16)

2
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Koptelefoonhaak

1

Plaats de netstroomadapter met de zijde met de indicator naar boven en
de zijde met de tekstinformatie naar beneden. De indicator gaat branden
als u de netstroomadapter aansluit op een stopcontact.

f
e

2.

Sluit de netstroomadapter aan op de DC In-aansluiting op
de onderkant van de piano en sluit het pedaalsnoer aan op
de Pedal-connector.

Montageprocedure

5.

Pas de regelaar aan.
Draai de regelaar naar omlaag totdat deze stevig contact maakt met
de vloer. In het bijzonder als u de piano op tapijt hebt geplaatst, moet
u aan de regelaar draaien totdat deze stevig op de vloer drukt.

* Het pedaal kan beschadigd raken als er ruimte tussen de regelaar en de
vloer is.

De poten van de piano bevestigen
1.
2.

Zet de poten

A

op de juiste plaats onder de piano.

2

Plaats een verende sluitring b en een vlakke sluitring
a in deze volgorde op elke inbusbout c . Gebruik de
inbussleutel d om de poot A (op vier punten) met de
bouten c op de piano te bevestigen.

1

* Draai de bouten c niet te hard aan. Stop met het aandraaien wanneer
de verende sluitring b vlak wordt.

3.
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a
b
c

Draai elke bout vijf of zes
slagen aan met de hand
en gebruik vervolgens
de inbussleutel om elke
bout stevig vast te zetten.

Bevestig de twee andere poten
piano.

A

Bij het verplaatsen van de piano
Voordat u het apparaat verplaatst, sluit u het deksel en de klep en klapt u de
partituursteun neer. Koppel vervolgens de netstroomadapter los en til de
pedaalregelaar op. Er moeten voldoende mensen aanwezig zijn om het apparaat
op een veilige manier te verplaatsen. Zorg dat u het apparaat horizontaal optilt
en draagt en laat het niet op uw voeten vallen.

op dezelfde manier op de
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