
Obrigado por adquirir o único 
Guitdoorbell™! 

 

Incluído: 
• Guitdoorbell™ com 3M™ Dual Lock™ Fecho 

Refechável 
• Tábua “Trophy” com 3M™ Dual Lock™ Fecho 

Refechável 
• Striker (unidade que tem a palheta) com a 3M™ 

Dual Lock™ Fecho Refechável 
• Diapasão para afinação do violão 
• Equipamento de Montagem–

parafusos/arruelas/âncoras de parede (4) 
 

Montagem da Tábua “Trophy” 
 

1. Localize o interior duma porta que abra para 
dentro, onde irá instalar o seu Guitdoorbell™! 
 

2. Mantendo a tábua “Trophy” (B) no local  
desejado, marque a posição de cada orifício a ser 
perfurado utilizando os furos existentes na  tábua 
“Trophy” como guia. (Ver imagem #1) 
 

ATENÇÃO: A tábua “Trophy” deve ser montada a uma 
distancia do topo da porta não superior a 2 1/2 polegadas  
para que a Striker (unidade que tem a palheta) entre em 
contato com as cordas da Guitdoorbell™. 
(Ver imagem #1) 
 

3. Perfurar as posições marcadas com uma broca 
de 1/8 polegada. Se a montagem fôr em madeira, 
os parafusos de fixação são suficientes. Se a 
montagem não fôr em madeira, as âncoras de 
parede devem ser usadas. 
 

4. Alinhe os orifícios pré perfurados na tábua 
“Trophy” com os orifícios feitos na parede e 
monte usando o hardware fornecido. Aperte até 
ficar seguro. (Ver imagem #2) 
 

Instalando o Guitdoorbell™ 
 

5. Coloque o Guitdoorbell™ instrumento  na  
posição de instalação: paralela à parte superior 
da porta, com as cordas viradas para baixo, e as 
cravelhas de afinar do lado esquerdo. 
(Ver imagem #2) 
 

6. Alinhe o 3M™ Dual Lock™ Fecho Refechável 
no lado do  Guitdoorbell™ com a 3M™ Dual 
Lock™ Fecho Refechável na tábua “Trophy”. 
Pressione até que um "click" seja ouvido. 
(Ver imagem #2) 
 

7. Pressione firmemente o 3M™ Dual Lock™ 
Fecho Refechável  na parte de trás do 
Guitdoorbell ™ à 3M™ Dual Lock™ Fecho 

Refechável sobre o suporte em L (C), utilizando 
um ligeiro movimento para cima até que um 
"click" seja ouvido. Gentilmente puxe o  
Guitdoorbell™ para testar se está seguro. 
(Ver imagem #2) 
 

ATENÇÃO: Se a montagem não fôr correctamente feita, 
o Guitdoorbell™ pode  cair da tábua “Trophy” e causar 
danos.  
 

8. Coloque a Striker (unidade que tem a 
palheta)(D) verticalmente na porta de maneira que 
a Plectrum ( palheta)(E) se alinhe com o buraco 
da saída do som no Guitdoorbell™. Plectrum 
(palheta) deve descansar nas cordas a uma 
profundidade de 1/4 polegada. 
 (Ver imagems #3, #4) 
 

9. Marque a posição desejada da Striker (unidade 
que tem a palheta) antes de anexá-la à porta. 
Remova o protetor do adesivo da 3M™ Dual 
Lock™ Fecho Refechável, e coloque a Striker 
(unidade que tem a palheta) na porta. Use um 
nível para ajustar. (Ver imagems #3, #4) 
 

10. Torça a Plectrum (palheta) para lhe dar um 
pequeno ângulo. Isto irá produzir melhor 
qualidade de som, e prolongar a vida do 
instrumento. (Ver imagem #4) 
 

11. Para remover o  Guitdoorbell™ da tábua 
“Trophy”, segure o corpo do instrumento, e puxe 
firmemente para baixo. Não puxe em qualquer 
outra parte do instrumento, para não causar 
danos. 
 

NOTA DE SEGURANÇA: 3M™ Dual Lock™ Fecho 
Refechável tem um ciclo de vida com uso até 1000 
vezes. Sugerimos substituição antes do ciclo de vida 
estar completo. 
 

Ajuste e Manutenção 
 

12. Use o diapasão (I) para afinar as cordas. O 
Guitdoorbell™ afino clássico é E7sus. No site 
www.guitdoorbell.com poderá ouvir um exemplo 
e ter mais assistencia no que respeita a afinação. 
(Ver imagem #5)  
 

13. Encordoe o instrumento, conforme necessário 
para conseguir o melhor som. Uma seqüência de 
calibre leve (0,012 - 0,053) é recomendado. Por 
favor, consulte a sua loja de música local para 
obter mais ajuda com afinação e manutenção de 
seu Guitdoorbell™.        
          

              www.guitdoorbell.com  


