
2. Progresso da montagem da piano

mini piano de cauda - manual do proprietário

Obrigado por comprar o MINI-PIANO DE CAUDA TURBINHO. este instrumento foi desenvolvido e 
pensado para estimular a criatividade, um ouvido musical e o mais importante a coordenação 
motora. Esperamos que desfrute e o mais importante que desenvolva suas aptidões musicais.  Por 
favor antes de efeturar a montagem leia com calma este manual para garantir a montagem 
correta do MINI PIANO TURBINHO. PEÇA SEMPRE O AUXÍLIO DE UM ADULTO RESPONSÁVEL.  

ESTE PRODUTO É IMPORTADO E DISTRIBUIDO POR: TURBO PERCUSSION INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA.
CNPJ: 68248517/000138 IE. 113.514.054.118. RUA SANTA CRESCENCIA 400 SÃO PAULO-SP
OBS.: CONFORME LEI DO CONSUMIDOR No 8.078 DE 11/09/1990 ART. 26 INC II,  ESTE PRODUTO É GARANTIDO CONTRA DEFEITOS DE
 FABRICAÇÃO PELO PERÍODO DE 90 DIAS A PARTIR DA EMISSÃO DA NF (1a COMPRA) ORIGEM: CHINA

COMO MONTAR:

1. Progresso da montagem da banqueta:
1. insira as pernas do banco (3) na parte superior do banco (2).
2. Coloque as buchas (8) no buraco da perna da banqueta. 
3. Coloque parafusos Allen curtos pelo buraco na parte superior do 
banco e de o aperto com a chave Allen. 
(nota: mantenha a  porca na posição vertical conforme a imagem 2)
4. Repita o processo para todas as outras pernas do banco.

PARTES DO PIANO:

1. Corpo do Piano
2. Parte superior da banqueta
3. Pernas da banqueta
4. Pernas da parte de trás do piano
5. Eixo traseiro
6. Pernas frontais  curvas do piano
7. Estante para Partitura
8. Buchas
9. Parafuso Allen Longo
10. Parafuso Allen Curto
11. Parafuso para prender os pés traseiros
12. Chave Allen

(OBS. VOCE IRÁ PRECISAR DE UMA CHAVE DE FENDA
PARA MONTAR O PIANO)

1. Pegue as peças Pernas frontais  curvas do piano (6)
2.  Pegue os parfusos Allen Compridos (9)
3. Coloque 2 buchas (8) nos furos das peças e posicione na posição vertical.
4. Encaixe as pernas no parte frontal do piano, passe os parafusos pelo buraco e com a chave 
Allen de o aperto necessário. 
5. Pegue as pernas retas da parte de tras do piano(4) e rosqueie o mesmo no corpo do piano.
6. Pegue o eixo traseiro (5) e com a ajuda de uma chave de fenda prenda os dois parafusos 
na base das pernas retas.

Esta finalizado o processo de montagem, agora é só se divertir e quem sabe ser o próximo 
talento descoberto.  Boa diversão. 


