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Lees zorgvuldig “HET APPARAAT VEILIG GEBRUIKEN” en “BELANGRIJKE OPMERKINGEN” (het infoblad “HET APPARAAT VEILIG GEBRUIKEN”, de TD-1-gebruikershandleiding en de installatiehandleiding) voordat u het 
apparaat gaat gebruiken. Bewaar na het lezen het document (de documenten) op een direct toegankelijke plaats.

De meegeleverde onderdelen controleren Controleer nadat u de verpakking hebt geopend, of u alle onderdelen hebt ontvangen. Neem contact op met uw dealer als er onderdelen ontbreken.
* Deze verpakking bevat geen kickpedaal. Gebruik een in de handel verkrijgbaar kickpedaal.

Het drumrek monteren
* Als u dit drumrek gedurende lange tijd op dezelfde plaats gebruikt, is het raadzaam een drummat (TDM-serie) van Roland 

te gebruiken om te voorkomen dat de rubberen voetjes het oppervlak waarop ze staan beschadigen.

De onderdelen bevestigen

* Spreid het drumrek niet verder dan 
1,2 meter.

De pads aansluiten op de drumgeluidsmodule (TD-1)

* Zorg dat de stekker 
goed en stevig in de 
aansluiting zit.

1. Sluit de kabel aan op de TD-1 zoals 
weergegeven in de afbeelding.

Steek de connector volledig in en draai 
aan de regelaars om deze stevig vast 
te zetten.

2. Labels aan de kabels duiden 
aan welke pad er moet worden 
aangesloten. Sluit de kabel aan 
op de OUTPUT-aansluiting van 
elke pad zoals weergegeven in de 
afbeelding.

De netstroomadapter en de luidsprekers aansluiten
Sluit de netstroomadapter, de luidsprekers of de hoofdtelefoon aan 
zoals beschreven in de gebruikershandleiding van de TD-1.

* Zet het volume altijd op nul en schakel alle 
apparaten uit voordat u aansluitingen maakt 
om defecten of storingen aan de apparatuur te 
voorkomen.

Voor een linkshandige opstelling

Monteer het drumrek zoals beschreven in 
“Voor een linkshandige opstelling” van het 
gedeelte “ 02  Het drumrek monteren”.  
Bevestig vervolgens de onderdelen en sluit de 
kabels aan zoals weergegeven in de afbeelding 
aan de rechterkant.

9 Wanneer u klaar bent met het maken van de aansluitingen, schakelt u het 
apparaat in zoals beschreven in de gebruikershandleiding van de TD-1 en 
controleert u of u geluid kunt horen.

Hiermee zijn de montage en aansluitingen 
voltooid.

Installatiehandleiding
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 8 Hi-hatcontrolepedaal  8 Cimbaalpad voor hi-hat/crash/ride 
(CY-5 x 3)

 8 Verbindingskabel  8 Netstroomadapter
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(PDX-6A x 3)

 8 Installatiehandleiding 
(dit document)
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 8 Drumsleutel

 8 Kickpad  8 V-Pad voor snare 
(PDX-8)

 8 Drumgeluidsmodule 
(TD-1)

1. De onderdelen voor de kick bevestigen

1–1. Verwijder het kapje dat is bevestigd op 
de rechterbuis (met een houder) van het 
drumrek.

1–2. Plaats de kickpad en montagehouder (voor 
de pedaalplaat) en zet deze voorlopig vast 
in de richting zoals weergegeven in de 
afbeelding.

Kickpad

Montagehouder 
(voor de pedaalplaat)

Kapje

Breed Smal

1–3. Vervang het kapje.

1–4. Bevestig de pedaalplaat op de 
montagehouder.

Pedaalplaat

2. De linker- en rechterarmgedeelten monteren
Plaats de linker- en rechterarmgedeelten op de vloer 
wanneer u deze monteert.

Linkerarmgedeelte

2–1. Draai met behulp van een drumsleutel de 
schroef op de houder van de rechte buis L (lang) 
los en steek vervolgens de gebogen buis erin.

Gebogen buis 2

Rechte buis L 
(lang) 3

Houder

Schroef

Geleidegat

In de regel steekt u de gebogen buis naar 
binnen totdat het geleidegat op de buis 
zichtbaar is door de opening in de houder.
Nadat u deze helemaal en stevig naar binnen 
hebt gestoken, gebruikt u de drumsleutel om 
de schroef goed vast te zetten.

2–2. Gebruik de drumsleutel om de bout van de 
houder van de drumgeluidsmodule los te 
draaien en bevestig vervolgens de houder 
van de drumgeluidsmodule op de rechte buis 
L (lang) en zet deze bout vast.

Rechte buis L 
(lang) 3

Schroef
Houder voor 
drumgeluidsmodule

Rechterarmgedeelte

2–3. Draai met behulp van een drumsleutel de 
schroef op de houder van de rechte buis R (kort) 
los en steek vervolgens de gebogen buis erin.

Gebogen buis 2

Rechte buis R 
(kort) 4

7 cm
Houder

Schroef
Geleidegat

In de regel steekt u de gebogen buis naar 
binnen totdat het geleidegat op de buis 
zichtbaar is door de opening in de houder.

Nadat u deze helemaal en stevig naar binnen 
hebt gestoken, gebruikt u de drumsleutel om 
de schroef goed vast te zetten.

2–4. Plaats de rechte buis R (kort) zodat de punt 
ongeveer 7 cm uitsteekt en zet vervolgens de 
houder vast.

3. De linker- en rechterarmgedeelten op het 
hoofdapparaat bevestigen

3–1. Gebruik een drumsleutel om de schroef 
van de houder A (bevestigd op de buis aan 
de linkerkant (met twee houders) van het 
drumrek) los te draaien en steek de linkerarm 
(van het gedeelte dat u hebt gemonteerd in 
stap 2) in de houder A van het drumrek.

Houder A

Schroef

Gebogen buis 2

Drumrek 1
Linkerarm

In de regel steekt u de gebogen buis naar 
binnen totdat het geleidegat op de buis 
zichtbaar is door de opening in de houder.

Nadat u deze helemaal en stevig naar binnen 
hebt gestoken, gebruikt u de drumsleutel om 
de schroef goed vast te zetten.

Schroef

Geleidegat

3–2. Laat de houder B die op de rechterbuis van 
het drumrek is bevestigd, zakken tot de 
positie die is weergegeven in de afbeelding.

Houder B

7 cm

3–3. Gebruik de drumsleutel om de schroef 
van de houder B los te draaien en steek de 
rechterarm (van het gedeelte dat u hebt 
gemonteerd in stap 2) in de houder B van het 
drumrek.

Houder B

Schroef

Gebogen buis 2

Rechterarm

In de regel steekt u de gebogen buis naar 
binnen totdat het geleidegat op de buis 
zichtbaar is door de opening in de houder.

Nadat u deze helemaal en stevig naar binnen 
hebt gestoken, gebruikt u de drumsleutel om 
de schroef goed vast te zetten.

Schroef

Geleidegat

4. De snarebuis bevestigen

4–1. Gebruik de drumsleutel om de schroef van de 
houder C los te draaien en steek de snarebuis 
in de houder C van het drumrek. Nadat u 
deze helemaal en stevig naar binnen hebt 
gestoken, gebruikt u de drumsleutel om de 
schroef goed vast te zetten.

Steek het uiteinde van de snarebuis waarop 
geen kapje zit in de houder C.

Snarebuis 5

Houder C

Kapje

Schroef

5. De verticale buizen regelen

5–1. Plaats het drumrek rechtop en draai 
vervolgens de handregelaars van de houders 
A en B (twee plaatsen) los. Spreid vervolgens 
de buizen aan de linker- en rechterkant open.

5–2. Controleer of de vier verticale buizen echt 
verticaal zijn.

Als het drumrek niet stabiel staat, draait u de 
schroeven op de houders van de rechte buizen 
L (lang) en R (kort) los en past u de hoogte aan. 
Nadat u de hoogte hebt aangepast, zet u de 
schroeven op de houders vast.

Handregelaars

Handregelaars

6. De padbevestigingen monteren
De punten van de montage-elementen zijn scherp.  
Ga er voorzichtig mee om.

6–1. Bevestig de montagehouders boven op 
het drumrek en draai de respectievelijke 
handregelaars vast.

Montagehouders

6

Handregelaars

6–2. Bevestig de padbevestigingen op de 
montagehouder en draai de respectievelijke 
handregelaars stevig vast.

Padbevestigingen 7

Handregelaars

6–3. Bevestig de montagehouder op de snarebuis 
en draai de handregelaar vast.

Montagehouder 6

Handregelaar

6–4. Bevestig de padbevestiging (met 
geheugenklem) op de snarebuis en draai 
de handregelaar vast.

(met geheugenklem)

8

Handregelaar

Padbevestiging

Rechterarm

6–5. Bevestig de padbevestiging op de snarebuis 
en draai de handregelaar vast.

Montagehouder

Handregelaar

Padbevestiging

7. De cimbaalstatieven monteren

7–1. Steek de twee cimbaalstatieven en de 
hi-hatbevestiging in de houders van de 
gebogen buizen en pas alle houders aan 
zoals weergegeven in de afbeelding om de 
opstelling te voltooien.

9
Cimbaalstatief (kort)

9
Cimbaalstatief (kort)

10
Cimbaalstatief (lang)

7
Padbevestigingen

8

Padbevestiging

7
Padbevestiging

Kickpad

Pedaalplaat

(met geheugenklem)

Voor een linkshandige opstelling
Als u het drumrek wilt opstellen voor linkshandigen, 
gaat u als volgt te werk.

 5 Bevestig de houders die op de buizen van het drumrek 
zijn bevestigd, opnieuw zodat er twee houders aan de 
rechterkant zijn en één aan de linkerkant.

 5 Bevestig het kickpedaal en de pedaalplaat aan de 
linkerkant van het drumrek.

 5 Monteer de linker- en rechterarmgedeelten zodat 
de rechte buis R (kort) zich aan de linkerkant bevindt 
en de rechte buis L (lang) en de houder voor de 
drumgeluidsmodule aan de rechterkant. Bevestig deze 
vervolgens op het drumrek.

 5 Bevestig de snarebuis aan de rechterkant van het 
drumrek.

 5 Bevestig de padbevestigingen en cimbaalstatieven zoals 
weergegeven in de afbeelding.

9
Cimbaalstatief (kort)

9
Cimbaalstatief (kort)

10
Cimbaalstatief (lang)

7
Padbevestigingen

Kickpad

Pedaalplaat

4
Rechte buis R (kort)

7
Padbevestiging

3
Rechte buis L (lang)

8

Padbevestiging
(met geheugenklem)

OPMERKING

 5 Bij het opzetten of aanpassen van het drumrek moet u ervoor zorgen dat uw vingers niet bekneld raken tussen de beweegbare onderdelen en het hoofdapparaat. Als u het 
apparaat gebruikt op een plaats waar kinderen aanwezig zijn, moet er altijd een volwassene toezicht houden en begeleiding bieden.

 5 Kies een plek waar u de montage veilig kunt uitvoeren.

 5 Gebruik geen elektrisch gereedschap (bijv. een elektrische schroevendraaier) om het drumrek te monteren. U kunt de schroeven beschadigen of bekrassen.

Nr. Naam Aantal
1 Drumrek 1
2 Gebogen buis 2
3 Rechte buis L (lang) 1
4 Rechte buis R (kort) 1
5 Snarebuis 1
6 Montagehouder 3
7 Padbevestiging 3
8 Padbevestiging (met geheugenklem) 1
9 Cimbaalstatief (kort) 2

10 Cimbaalstatief (lang) 1
11 Kabelklem 4
12 Kabelbinder 2

Regel de hoogte van de 
staaf zodat geen enkel deel 
van een cimbaal hoger is 
dan 1,2 meter vanaf de 
vloer.

Bevestig de cimbalen 
zodat het midden van 
de cimbaal niet verder 
uitsteekt dan de buizen 
op de achterkant van het 
drumrek.

De positie van de cimbaal aanpassen

Het kickpedaal bevestigen

1. Monteer het kickpedaal op de 
pedaalplaat.

2. Regel de positie van de 
kickpad en het kickpedaal 
zodat de beater in het 
midden van de kickpad 
slaat wanneer u op het 
kickpedaal drukt.

3. Zodra de kickpad en het 
kickpedaal zich in de 
gewenste speelpositie 
bevinden, draait u de 
handregelaars vast.

Controleer of de plaat en het pedaal stevig 
in contact met de vloer staan, zonder dat 
er ruimte tussen is

Installeer het kickpedaal op 
een veilige manier.

1,2 m

* Maak de kabels vast zodat ze u 
niet hinderen tijdens het spelen; 
gebruik kabelklemmen en 
kabelbinders.

Maak de kabelbinders vast rond 
de buizen.

Beater
Kickpad

 8 Houder voor 
drumgeluidsmodule

 8 Pedaalplaat  8 Montagehouder  
(voor de pedaalplaat)

De snare (PDX-8) en toms 
(PDX-6A) bevestigen

Netsnoer

Naar stopcontact Netstroomadapter

Hoofdtelefoon

Versterkte luidspreker

enz.

De drumgeluidsmodule (TD-1) 
bevestigen

Gebruik de bout van de houder voor de 
drumgeluidsmodule om deze te bevestigen 
zoals weergegeven in de afbeelding.

PDX-6A

TD-1

Hi-hatcontrolepedaal

(T1)
PDX-6A

(T2)

PDX-6A
(T3)

PDX-8
(SNR)

CY-5
(HH)

CY-5
(RD)

CY-5
(CR1)

De hi-hat / crashcimbaal / ridecimbaal (CY-5) bevestigen

“Roland”-logo aan de 
tegenovergestelde 
kant

Cimbaalmoer

Vilten sluitring

1. Gebruik de cimbaalmoer en vilten 
sluitring die zijn meegeleverd met 
het drumrek.

2. (Hi-hat):
Draai de cimbaalmoer voldoende aan om te voorkomen dat de 
pad wiebelt als u hem aanslaat.

(Crash/-ridecimbaal):
Draai de cimbaalmoer voldoende aan voor een gepaste 
hoeveelheid slingering.

OPMERKING
Bij het hanteren van het hi-hatcontrolepedaal, het kickpedaal of de cimbaalpads moet u 
ervoor zorgen dat uw vingers niet bekneld raken tussen de beweegbare onderdelen en het 
apparaat. Als u het apparaat gebruikt op een plaats waar kinderen aanwezig zijn, moet er 
altijd een volwassene toezicht houden en begeleiding bieden.

Gezien vanaf de achterkant

CR1

T2 T1

T3

HH

SNR

TD-1

HHC

KIK

RD

CR2

Gezien vanaf de achterkant

CR1

T2T1

T3

HH

SNR

TD-1

KIK

HHC

RD

CR2

1

2

3 4 5 10

6

7

11

8

9
12

De snare (PDX-8) en toms 
(PDX-6A) bevestigen

Los

Vast

Staaf

* Raadpleeg “De geheugenklem” 
wanneer u de PDX-8 (snare) 
bevestigt.

* Gebruik deze aansluiting als u de apart 
verkrijgbare CY-5 en MDY-12 gebruikt 
om een cimbaal toe te voegen. Als u 
geen cimbaal toevoegt, wordt “CR2” 
niet gebruikt. Laat de kap op zijn 
plaats en maak de kabel vast zodat 
deze u niet hindert tijdens het spelen.

* Gebruik deze aansluiting als u de apart verkrijgbare CY-5 
en MDY-12 gebruikt om een cimbaal toe te voegen. Als 
u geen cimbaal toevoegt, wordt “CR2” niet gebruikt. Laat 
de kap op zijn plaats en maak de kabel vast zodat deze u 
niet hindert tijdens het spelen.

1,2 m

Fout

Goed

* De PDX-6A is een nieuw apparaat 
dat speciaal is ontworpen voor 
de TD-1DMK. Het biedt geen 
ondersteuning voor gebruik van 
de rim shottechniek.

Goed Fout



Gedetailleerde uitleg over elk onderdeel

9 CY-5 (hi-hat/crash/ride)

OPMERKING

Voortdurend bespelen kan leiden tot verkleuring van de 
pad, maar dit zal de functie ervan niet beïnvloeden.

Namen van onderdelen

Bovenkant pad

Boog

Rand

OUTPUT-aansluiting

Namen van onderdelen

Geschikte positie 
voor rim shots

Speler

Regelaarschroef

Bovenvel

Stembouten

OUTPUT-aansluiting

Rubberen ring
Velsensor

Behuizing

Randsensor

Houder

OPMERKING

 5 Zorg ervoor dat u de spanning van het bovenvel regelt vóór gebruik.
 5 De PDX-6A is een nieuw apparaat dat speciaal is ontworpen voor 

de TD-1DMK. Het biedt geen ondersteuning voor gebruik van de 
rim shottechniek.

9 Als u een dubbel pedaal gebruikt

9 Hi-hatcontrolepedaal9 PDX-8 (snare) 9 PDX-6A (tom)

9 De geheugenklem

De geheugenklem lijnt de pad uit op een vaste hoogte wanneer deze wordt bevestigd.

Bij de verzending wordt de geheugenklem op de aanbevolen positie bevestigd zodat het drumstel veilig kan worden gebruikt.

OPMERKING

Als de geheugenklem wordt verplaatst of verwijderd om de positie van de PDX-8 (snare) aan te passen, kan een langer stuk van de staaf 
uitsteken. Let erop dat de uitstekende staaf geen letsel veroorzaakt.

Plaats de twee beaters op dezelfde afstand van het midden van de pad, zoals 
weergegeven in de afbeelding links. Als een van de beaters verder van het 
midden staat dan de andere beater, zal het volume van de verste beater lager 
zijn, of klinkt deze niet zoals gewenst.

Als u een dubbel pedaal gebruikt, zal de gevoeligheid lager zijn dan wanneer 
u één pedaal gebruikt. Verhoog de gevoeligheid op de geluidsmodule.

Voor meer informatie raadpleegt u de gebruikershandleiding van de TD-1.

De bovenvelspanning regelen

1. Draai elke stembout beetje bij beetje vast en ga van de ene 
zijde naar de tegenoverliggende zijde in de volgorde die 
wordt weergegeven in de afbeelding.

De juiste hoeveelheid spanning levert ongeveer dezelfde 
aanslagrespons als een akoestisch drumstel.

2. Gebruik de drumsleutel om de spanning desgewenst aan te 
passen.

Juiste opstelling Verkeerde opstelling

Sensor

OUTPUT-aansluiting

Plaatsing
• Afhankelijk van het materiaal en de temperatuur van 

het oppervlak waarop u het apparaat plaatst, kunnen de 
rubberen voetstukken mogelijk het oppervlak verkleuren of 
beschadigen. 

Extra voorzorgsmaatregelen

• De gegevens die zijn opgeslagen op het apparaat, kunnen 
verloren gaan door storingen, onjuist gebruik enzovoort. Om 
dergelijk onherstelbaar gegevensverlies te voorkomen, moet 
u regelmatig back-ups maken van de gegevens die u op het 
apparaat hebt opgeslagen.

• Dit instrument is ontworpen om tijdens het bespelen zo 
min mogelijk externe geluiden te produceren. Omdat 
geluidstrillingen sterker dan verwacht kunnen worden 
overgedragen via vloeren en muren, moet u ervoor zorgen dat 
het geluid anderen in de buurt niet stoort.

• Het rubberen gedeelte van het contactoppervlak is behandeld 
met een conserveringsmiddel om de prestaties ervan optimaal 
te houden. Mettertijd kan het bewaarmiddel aan het oppervlak 
witte vlekken gaan vertonen of aantonen hoe de pads werden 
beslagen tijdens de tests van het product. Dit heeft geen 
invloed op de productprestaties of -functionaliteit en u kunt 
het product zonder problemen blijven gebruiken.

• Voortdurend bespelen kan leiden tot verkleuring van de pad, 
maar dit zal de functie ervan niet beïnvloeden.

• In dit document worden de specificaties van het product 
uitgelegd op het moment dat het document werd vrijgegeven. 
Raadpleeg de Roland-website voor de meest recente 
informatie.

Auteursrechten en handelsmerken
• Roland en V-Drums zijn gedeponeerde handelsmerken of 

handelsmerken van Roland Corporation in de Verenigde Staten 
en/of andere landen.

• Bedrijfsnamen en productnamen die in dit document 
worden genoemd, zijn gedeponeerde handelsmerken of 
handelsmerken van hun respectieve eigenaren.

HET APPARAAT VEILIG GEBRUIKEN BELANGRIJKE OPMERKINGEN

4 3

2 5

6 1 4 1

2 3

5

PDX-8 PDX-6A

 OPGELET
Beoordeel de veiligheidsaspecten vooraleer u 
standaarden gebruikt
Zelfs wanneer u de voorzorgsmaatregelen vermeld in 
de gebruikershandleiding opvolgt, kunnen sommige 
manieren van omgaan met het apparaat ervoor zorgen 
dat het toch van de standaard valt, of dat de standaard omslaat. 
Ga bewust om met de veiligheidsaspecten vooraleer dit 
apparaat te gebruiken.

Voorzorgsmaatregelen bij het verplaatsen van dit 
apparaat
Houd u aan de onderstaande voorzorgsmaatregelen als 
u het instrument moet verplaatsen. Er zijn minstens twee 
personen nodig om het apparaat veilig op te tillen en te 
verplaatsen. Het apparaat dient voorzichtig behandeld 
en altijd horizontaal gehouden te worden. Zorg ervoor dat u het 
apparaat goed vasthoudt om uzelf tegen verwondingen en het 
instrument tegen beschadigingen te beschermen.
• Zorg ervoor dat de regelaarschroeven en bouten waarmee de 

standaard bevestigd is niet kunnen losraken. Draai schroeven 
en bouten veilig aan wanneer u merkt dat deze losraken.

• Koppel het netsnoer los.

• Koppel alle kabels van externe apparaten los.

• Koppel het kickpedaal los.

• Koppel de verbindingskabel van het hi-hatcontrolepedaal los.

 OPGELET
Zorg ervoor dat uw vingers niet bekneld raken
Let erop dat vingers, tenen enz. niet bekneld raken bij 
het hanteren van de volgende beweegbare onderdelen. 
Als een kind het apparaat gebruikt, moet een 
volwassene daarop toezien en het hierbij begeleiden.
• Hi-hatcontrolepedaal

• Kickpedaal

• Onderkant van de cimbaalpad (zie afbeelding)

Houd kleine onderdelen buiten het bereik van kinderen
Bewaar de volgende kleine onderdelen buiten het bereik 
van kleine kinderen om het per ongeluk inslikken van 
deze onderdelen te voorkomen.

• Inbegrepen onderdelen

Cimbaalmoeren

• Demonteerbare onderdelen

Schroeven
Kapje van CR2-stekker

Staaf
(padbevestiging)

Geheugenklem

PDX-8


