ELECTRONIC DRUM PAD WITH ATTACHMENT

PCY95AT

Gebruikershandleiding
NL

Het modelnummer, het serienummer, de stroomvereisten, enz. worden vermeld op of in de nabijheid van
het naamplaatje, dat zich aan de onderzijde van het toestel bevindt. Het is raadzaam dit serienummer in de
hieronder gereserveerde ruimte te noteren. Bewaar ook deze handleiding als permanent aankoopbewijs
om identificatie in geval van diefstal te vergemakkelijken.

Modelnummer
Serienummer
(bottom_nl_01)
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Informatie over ophalen en weggooien van oude apparatuur
Dit symbool op de apparaten, verpakking en/of meegeleverde documenten betekent dat gebruikte
elektrische en elektronische apparaten niet met het gewone huishoudelijke afval mogen worden
gemengd.
Voor juist behandelen, hergebruik of recyclen van oude apparatuur brengt u deze naar de
desbetreffende ophaalpunten in overeenstemming met de nationale wetgeving.
Door deze apparatuur op de juiste manier weg te gooien, helpt u waardevolle bronnen te sparen en
mogelijk negatieve effecten op de gezondheid van de mens en op het milieu te voorkomen, die het
gevolg kunnen zijn van niet-aangepaste afvalverwerking.
Voor meer informatie over ophalen en recyclen van oude apparatuur neemt u contact op met de
lokale overheid, uw afvalophaalmaatschappij of het verkooppunt waar u de items hebt gekocht.
Voor zakelijke gebruikers in de Europese Unie:
Als u elektrische en elektronische apparatuur wilt weggooien, neemt u voor meer informatie contact
op met uw dealer of leverancier.
Informatie over weggooien in landen buiten de Europese Unie:
Dit symbool is alleen geldig in de Europese Unie. Als u deze items wilt weggooien, neemt u contact op
met de lokale overheid of een lokale dealer en vraagt u om instructies voor het correct weggooien.
(weee_eu_nl_02)
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VOORZICHTIG

VOORZICHTIG

Lees zorgvuldig de volgende opmerkingen voordat u verdergaat.

De hierna vermelde voorzorgsmaatregelen zijn bedoeld om een veilig gebruik van dit product te
waarborgen, zonder het risico van letsel bij u of anderen of van beschadiging van eigendommen.
Bovendien worden deze voorzorgsmaatregelen aangeduid met WAARSCHUWING of LET OP om de
ernst en nabijheid van het gevaar voor letsel of beschadiging door verkeerd gebruik aan te geven.
De vermelde aanwijzingen bij de voorzorgsmaatregelen zijn uiterst belangrijk voor het waarborgen van
de veiligheid en moeten daarom volledig worden nageleefd.
Bewaar deze gebruikershandleiding na het lezen op een veilige, goed bereikbare plaats zodat
u deze later opnieuw kunt raadplegen.

VOORZICHTIG

Volg altijd de algemene voorzorgsmaatregelen op die hieronder
worden opgesomd om te voorkomen dat u of iemand anders
gewond raakt of dat het instrument of andere eigendommen
beschadigd raken.
De maatregelen houden in, maar zijn niet beperkt tot:

• Plaats het product niet in een onstabiele positie waardoor het per ongeluk kan omvallen.
• Als u dit product met een reksysteem of bekkenstandaard gebruikt, moeten alle bouten stevig worden
vastgedraaid. Maak de bouten niet te snel los wanneer u de hoogte of de hoek aanpast. Losse bouten
kunnen ertoe leiden dat het rek omvalt of dat onderdelen eruit vallen, met letsel als gevolg.
• Wees voorzichtig wanneer kinderen in de buurt van het instrument komen of dit aanraken. Achteloze
bewegingen in de nabijheid van het product kunnen letsel veroorzaken.
• Besteed bij het installeren van het product aandacht aan de geleiding en aansluiting van de kabels.
Onachtzame plaatsing van de kabels kan ertoe leiden dat de gebruiker of anderen struikelen en vallen.
• Breng geen wijzigingen aan in het product. Dit kan resulteren in persoonlijk letsel of beschadiging/
aantasting van het product.

LET OP
• Stap niet op het product en plaats er geen zware objecten op. Dit kan leiden tot beschadiging.
• Gebruik of bewaar het instrument niet op plaatsen met een extreem hoge temperatuur (bijvoorbeeld in
direct zonlicht, nabij een verwarming, in een afgesloten auto, enzovoort) of hoge luchtvochtigheid
(badkamer, buitenshuis tijdens vochtig weer, enzovoort). Dit kan leiden tot vervorming, verkleuring,
beschadiging of aantasting.
• Plaats nooit materiaal dat gemakkelijk kleur afgeeft, zoals rubberen voorwerpen, op de drumpad.
Hierdoor kunnen er vlekken op het oppervlak van de drumpad ontstaan. Let hiervoor vooral op wanneer
u de drumpads opbergt.
• Gebruik voor reiniging van het product geen benzine, thinner of alcohol, want dit kan resulteren in
verkleuring of vervorming. Veeg het product af met een zachte doek of een vochtige doek die stevig is
uitgewrongen. Als het product vuil of plakkerig is, reinig het dan met een neutraal reinigingsmiddel op een
doek en neem het product vervolgens af met een stevig uitgewrongen vochtige doek om eventueel
achtergebleven reinigingsmiddel te verwijderen. Zorg er ook absoluut voor dat de kussens in het product
niet in contact komen met water of reinigingsmiddelen. Dit zou de kussens kunnen aantasten.
• Houd de stekker vast en niet de kabel wanneer u de kabel aansluit of loskoppelt. Plaats ook nooit zware
of scherpe objecten op de kabel. Zware druk op de kabel kan leiden tot schade aan de kabel, zoals
beschadigde aders, enzovoort.
• Duw of kras niet met drumsticks op het speeloppervlak van de pad. Hierdoor kan de pad minder gevoelig
en/of moeilijker te bespelen worden.
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Welkom
Dank u voor de aanschaf van deze Yamaha PCY95AT, een bekkenpad en een
bekkenhouder voornamelijk ontworpen voor gebruik als bekken met producten voor
elektronische drums uit de Yamaha DTX-serie.
We adviseren u deze handleiding zorgvuldig te lezen, zodat u volledig gebruik kunt
maken van de geavanceerde en handige functies van het instrument. Daarnaast raden
wij u aan deze gebruikershandleiding op een veilige en handige plaats te bewaren voor
toekomstige referentie.

Verpakkingsinhoud
q Bekkenpad (×1)
w Stop (x1)
e Bekkenhouder (x1)
r Stereo-audiokabel (×1)
t Gebruikershandleiding (x1; dit boekje)

q

w

e

r

t

PCY95AT Gebruikershandleiding

5

Configuratie
Installeer uw bekkenpad op een rek voor elektronische drums, zoals te zien in de afbeeldingen.

VOORZICHTIG
• Als u dit product met een reksysteem of bekkenstandaard gebruikt, moeten alle bouten stevig
worden vastgedraaid. Maak de bouten niet te snel los wanneer u de hoogte of de hoek aanpast.
Losse bouten kunnen ertoe leiden dat het rek omvalt of dat onderdelen eruit vallen, met letsel
als gevolg.
• Plaats het product niet in een onstabiele positie waardoor het per ongeluk kan omvallen.

 De bekkenhouder bevestigen
1. Neem de bekkenhouder uit de verpakking en draai de klembout los. (Zie afbeelding 1.)
2. Schuif de houderklem op het rek voor elektronische drums zoals hieronder aangeduid door de pijl.
(Zie afbeelding 2.)

Bekkenhouder
Klembout

Houderklem
Afbeelding 1

3. Draai de klembout vast om de bekkenhouder op zijn plaats te bevestigen.
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Afbeelding 2

 De bekkenpad monteren
1. Draai met een stemknop (apart verkocht) de sleutelbout van de stop los. (Zie afbeelding 1.)
2. Verwijder de vleugelmoer, de twee vilten pads en de boutbeschermer van de bekkenhouder.
(Zie afbeelding 2.)

3. Schuif de stop op de bekkenhouder. (Zie afbeelding 3.)
OPMERKING

Als de sleutelbout in Stap 1 hierboven niet voldoende was losgedraaid, kan de stop
misschien niet op de stang van de bekkenhouder worden geschoven. Draai in dat geval
de sleutelbout zo ver mogelijk los zonder deze te verwijderen.

4. Breng de boutbeschermer weer aan. (Zie afbeelding 3.)
OPMERKING

Draai bij het monteren van de boutbeschermer net zo lang totdat deze stopt.
Boutbeschermer

Vleugelmoer
Viltjes
Stop
Sleutelbout

Afstelsleutel
(apart
verkrijgbaar)
Afbeelding 1

Boutbeschermer

Stop

Bekkenhouder

Bekkenhouder

Afbeelding 2

Afbeelding 3

5. Bevestig de stop op zijn plaats. Zorg dat de stop volledig contact maakt met de onderkant van de
boutbeschermer en draai de sleutelbout van de stop vast met de stemsleutel. (Zie afbeelding 4.)
Boutbeschermer

Volledig contact
Stop

Afbeelding 4

6. Plaats een van de vilten pads die u in Stap 2 hebt verwijderd op de bekkenhouder. (Zie afbeelding 5.)
7. Monteer de pad op de bekkenhouder. Laat de pad op zijn plaats zakken en zorg er daarbij voor dat
de steel van de bekkenhouder door het midden van de kom loopt. Na de montage moet de pen van
de stop in het kleinste gat van de pad vallen. (Zie afbeelding 5.)
OPMERKING

Als de pen van de stop niet volledig in het kleinste gat valt, zou de pad tijdens het spelen
los kunnen komen van de stop. Daarom is het heel belangrijk dat de stop wordt
vastgemaakt zoals hierboven in stap 5 is beschreven.

8. Plaats de tweede vilten pad die u in Stap 2 hebt verwijderd op de bekkenhouder. (Zie afbeelding 5.)
PCY95AT Gebruikershandleiding
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9. Draai de vleugelbout aan om de pad aan de bekkenhouder te bevestigen. (Zie afbeelding 5.)
Vleugelmoer

Viltje

Stop

Kom
Kom

Pad

Kleinste gat
Pad

Viltje
Boutbeschermer

Pin

Bekkenhouder
Stop

Afbeelding 5

Pads en triggeringangsaansluitingen
De functies die de pad kan uitvoeren, zijn afhankelijk van de triggeringangsaansluitingen van uw
drummodule waarop de pad wordt aangesloten. Op de onderstaande webpagina vindt u een tabel met
de overeenkomst tussen de functies van de pad en de soorten ingangsaansluitingen.
https://download.yamaha.com/
Nadat u toegang tot de ondersteuningswebsite hebt gekregen (en op 'Documenten en data' hebt
geklikt), voert u de juiste modelnaam in.
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Aansluiten
Sluit de uitgang van de bekkenpad met de meegeleverde stereo-audiokabel aan op een geschikte
ingangsaansluiting op uw drummodule uit de DTX-serie. Zorg er hierbij voor dat het L-vormige uiteinde
van de kabel in de [OUTPUT]-aansluiting van de pad wordt gestoken.
Bekkenpad

DTX-serie drummodule

Triggeringangsaansluiting

Problemen oplossen
Als de pad geen geluid produceert, gaat u als volgt te werk.
 Zorg ervoor dat de pad via de bijgeleverde stereo-audiokabel correct is aangesloten op een
geschikte ingangsaansluiting op uw drummodule uit de DTX-serie.
Raadpleeg voor meer tips over het oplossen van problemen de bijgeleverde gebruikershandleiding bij
de drummodule uit de DTX-serie. Als u de benodigde informatie voor het oplossen van een probleem
ook daarin niet aantreft, neemt u voor verdere hulp contact op met uw Yamaha dealer of met de
klantenondersteuningsdienst.

Technische gegevens
 PCY95AT
 Buitenafmetingen: 255 (B) x 255 (D) x 480 (H) mm
 Gewicht: 1,0 kg
 Sensorsysteem: Triggersensor (piëzo) x 1
 Uitgangsaansluiting: Standaard mono-audioaansluiting
* De inhoud van deze handleiding geldt voor de meest recente specificaties op de datum dat de handleiding werd
gepubliceerd. Voor de meest recente handleiding gaat u naar de website van Yamaha, waar u het bestand met
de handleiding kunt downloaden. Aangezien specificaties, apparatuur en afzonderlijk verkochte accessoires
kunnen verschillen per gebied, kunt u het beste contact opnemen met uw Yamaha-leverancier.
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For details of products, please contact your nearest Yamaha representative
or the authorized distributor listed below.
Die Einzelheiten zu Produkten sind bei Ihrer unten aufgeführten
Niederlassung und bei Yamaha Vertragshändlern in den jeweiligen
Bestimmungsländern erhältlich.

NORTH AMERICA
CANADA
Yamaha Canada Music Ltd.
135 Milner Avenue, Toronto, Ontario M1S 3R1,
Canada
Tel: +1-416-298-1311
U.S.A.
Yamaha Corporation of America
6600 Orangethorpe Avenue, Buena Park, CA
90620, U.S.A.
Tel: +1-714-522-9011

CENTRAL & SOUTH AMERICA
MEXICO
Yamaha de México, S.A. de C.V.
Av. Insurgentes Sur 1647 Piso 9, Col. San José
Insurgentes, Delegación Benito Juárez, México,
D.F., C.P. 03900, México
Tel: +52-55-5804-0600
BRAZIL
Yamaha Musical do Brasil Ltda.
Rua Fidêncio Ramos, 302 – Cj 52 e 54 – Torre B –
Vila Olímpia – CEP 04551-010 – São Paulo/SP,
Brazil
Tel: +55-11-3704-1377
ARGENTINA
Yamaha Music Latin America, S.A.,
Sucursal Argentina
Olga Cossettini 1553, Piso 4 Norte,
Madero Este-C1107CEK,
Buenos Aires, Argentina
Tel: +54-11-4119-7000
PANAMA AND OTHER LATIN
AMERICAN COUNTRIES/
CARIBBEAN COUNTRIES
Yamaha Music Latin America, S.A.
Edif. Torre Banco General, F7, Urb. Marbella,
Calle 47 y Aquilino de la Guardia, Panama,
P.O.Box 0823-05863, Panama, Rep.de Panama
Tel: +507-269-5311

EUROPE
THE UNITED KINGDOM/IRELAND
Yamaha Music Europe GmbH (UK)
Sherbourne Drive, Tilbrook, Milton Keynes,
MK7 8BL, U.K.
Tel: +44-1908-366700
GERMANY
Yamaha Music Europe GmbH
Siemensstrasse 22-34, 25462 Rellingen, Germany
Tel: +49-4101-303-0
SWITZERLAND/LIECHTENSTEIN
Yamaha Music Europe GmbH, Branch
Switzerland in Thalwil
Seestrasse 18a, 8800 Thalwil, Switzerland
Tel: +41-44-3878080
AUSTRIA/CROATIA/CZECH REPUBLIC/
HUNGARY/ROMANIA/SLOVAKIA/SLOVENIA
Yamaha Music Europe GmbH, Branch Austria
Schleiergasse 20, 1100 Wien, Austria
Tel: +43-1-60203900
POLAND
Yamaha Music Europe GmbH
Sp.z o.o. Oddział w Polsce
ul. Wielicka 52, 02-657 Warszawa, Poland
Tel: +48-22-880-08-88
BULGARIA
Dinacord Bulgaria LTD.
Bul.Iskarsko Schose 7 Targowski Zentar Ewropa
1528 Sofia, Bulgaria
Tel: +359-2-978-20-25
MALTA
Olimpus Music Ltd.
Valletta Road, Mosta MST9010, Malta
Tel: +356-2133-2093
NETHERLANDS/BELGIUM/
LUXEMBOURG
Yamaha Music Europe, Branch Benelux
Clarissenhof 5b, 4133 AB Vianen, The Netherlands
Tel: +31-347-358040

DMI23

Pour plus de détails sur les produits, veuillez-vous adresser à Yamaha ou au
distributeur le plus proche de vous figurant dans la liste suivante.
Para obter detalhes de produtos, entre em contato com o representante mais
próximo da Yamaha ou com o distribuidor autorizado relacionado a seguir.
关于各产品的详细信息，请向就近的 YAMAHA 代理商或下列经销商询
问。

FRANCE
Yamaha Music Europe
7 rue Ambroise Croizat, Zone d'activités de Pariest,
77183 Croissy-Beaubourg, France
Tel: +33-1-6461-4000
ITALY
Yamaha Music Europe GmbH, Branch Italy
Via Tinelli N.67/69 20855 Gerno di Lesmo (MB),
Italy
Tel: +39-039-9065-1
SPAIN/PORTUGAL
Yamaha Music Europe GmbH Ibérica, Sucursal
en España
Ctra. de la Coruña km. 17,200, 28231
Las Rozas de Madrid, Spain
Tel: +34-91-639-88-88
GREECE
Philippos Nakas S.A. The Music House
19th klm. Leof. Lavriou 190 02 Peania – Attiki,
Greece
Tel: +30-210-6686260
SWEDEN
Yamaha Music Europe GmbH Germany filial
Scandinavia
JA Wettergrensgata 1, 400 43 Göteborg, Sweden
Tel: +46-31-89-34-00
DENMARK
Yamaha Music Denmark,
Fillial of Yamaha Music Europe GmbH, Tyskland
Generatorvej 8C, ST. TH., 2860 Søborg, Denmark
Tel: +45-44-92-49-00
FINLAND
F-Musiikki Oy
Antaksentie 4
FI-01510 Vantaa, Finland
Tel: +358 (0)96185111
NORWAY
Yamaha Music Europe GmbH Germany Norwegian Branch
Grini Næringspark 1, 1332 Østerås, Norway
Tel: +47-6716-7800
ICELAND
Hljodfaerahusid Ehf.
Sidumula 20
IS-108 Reykjavik, Iceland
Tel: +354-525-5050
CYPRUS
Nakas Music Cyprus Ltd.
Nikis Ave 2k
1086 Nicosia
Tel: + 357-22-511080
Major Music Center
21 Ali Riza Ave. Ortakoy
P.O.Box 475 Lefkoşa, Cyprus
Tel: (392) 227 9213
RUSSIA
Yamaha Music (Russia) LLC.
Room 37, entrance 7, bld. 7, Kievskaya street,
Moscow, 121059, Russia
Tel: +7-495-626-5005
OTHER EUROPEAN COUNTRIES
Yamaha Music Europe GmbH
Siemensstrasse 22-34, 25462 Rellingen, Germany
Tel: +49-4101-303-0

AFRICA
Yamaha Music Gulf FZE
JAFZA-16, Office 512, P.O.Box 17328,
Jebel Ali FZE, Dubai, UAE
Tel: +971-4-801-1500

MIDDLE EAST
TURKEY
Yamaha Music Europe GmbH
Merkezi Almanya Türkiye İstanbul Şubesi
Maslak Meydan Sodak, Spring Giz Plaza Bagimsiz
Böl. No:3, Sariyer Istanbul, Turkey
Tel: +90-212-999-8010

ISRAEL
RBX International Co., Ltd.
P.O Box 10245, Petach-Tikva, 49002
Tel: (972) 3-925-6900
OTHER COUNTRIES
Yamaha Music Gulf FZE
JAFZA-16, Office 512, P.O.Box 17328,
Jebel Ali FZE, Dubai, UAE
Tel: +971-4-801-1500

ASIA
THE PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA
Yamaha Music & Electronics (China) Co., Ltd.
2F, Yunhedasha, 1818 Xinzha-lu, Jingan-qu,
Shanghai, China
Tel: +86-400-051-7700
HONG KONG
Tom Lee Music Co., Ltd.
11/F., Silvercord Tower 1, 30 Canton Road,
Tsimshatsui, Kowloon, Hong Kong
Tel: +852-2737-7688
INDIA
Yamaha Music India Private Limited
P-401, JMD Megapolis, Sector-48, Sohna Road,
Gurgaon-122018, Haryana, India
Tel: +91-124-485-3300
INDONESIA
PT. Yamaha Musik Indonesia (Distributor)
Yamaha Music Center Bldg. Jalan Jend. Gatot
Subroto Kav. 4, Jakarta 12930, Indonesia
Tel: +62-21-520-2577
KOREA
Yamaha Music Korea Ltd.
8F, Dongsung Bldg. 21, Teheran-ro 87-gil,
Gangnam-gu, Seoul, 06169, Korea
Tel: +82-2-3467-3300
MALAYSIA
Yamaha Music (Malaysia) Sdn. Bhd.
No.8, Jalan Perbandaran, Kelana Jaya, 47301
Petaling Jaya, Selangor, Malaysia
Tel: +60-3-78030900
SINGAPORE
Yamaha Music (Asia) Private Limited
Block 202 Hougang Street 21, #02-00,
Singapore 530202, Singapore
Tel: +65-6740-9200
TAIWAN
Yamaha Music & Electronics Taiwan Co., Ltd.
2F., No.1, Yuandong Rd., Banqiao Dist.,
New Taipei City 22063, Taiwan (R.O.C.)
Tel: +886-2-7741-8888
THAILAND
Siam Music Yamaha Co., Ltd.
3, 4, 15, 16th Fl., Siam Motors Building,
891/1 Rama 1 Road, Wangmai,
Pathumwan, Bangkok 10330, Thailand
Tel: +66-2215-2622
VIETNAM
Yamaha Music Vietnam Company Limited
15th Floor, Nam A Bank Tower, 201-203 Cach
Mang Thang Tam St., Ward 4, Dist.3,
Ho Chi Minh City, Vietnam
Tel: +84-28-3818-1122
OTHER ASIAN COUNTRIES
http://asia.yamaha.com

OCEANIA
AUSTRALIA
Yamaha Music Australia Pty. Ltd.
Level 1, 80 Market Street, South Melbourne,
VIC 3205 Australia
Tel: +61-3-9693-5111
NEW ZEALAND
Music Works LTD
P.O.BOX 6246 Wellesley, Auckland 4680,
New Zealand
Tel: +64-9-634-0099
COUNTRIES AND TRUST
TERRITORIES IN PACIFIC OCEAN
http://asia.yamaha.com

Head Office/Manufacturer: Yamaha Corporation 10-1, Nakazawa-cho, Naka-ku, Hamamatsu, 430-8650, Japan
(For European Countries) Importer: Yamaha Music Europe GmbH Siemensstrasse 22-34, 25462 Rellingen, Germany
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