 Cajon Eletro Acustico Versailles Master Beat C/ Bongo

Abaixo segue algumas dicas que podem te ajudar, principalmente sobre a regulagem ideal do Cajon Eletro Acustico Versailles Master Beat C/ Bongo e o funcionamento da captação.
COMO OBTER UMA MELHOR SONORIDADE DO INSTRUMENTO E REGULAR A CAIXA:
Se você bate com a mão mais nas extremidades, a sonoridade é mais aguda, e no meio mais grave. Se utiliza a mão aberta, espalmado ou em concha, muda totalmente o som do cajón. Tudo varia também em relação a técnica que você utiliza. 
Para regular as cordas, existe um parafuso maior na lateral superior direita do instrumento. Você pode apertar ou afrouxar este parafuso com uma chave philips, assim você pode regular da melhor maneira possível o cajon, aumentando ou diminuindo a vibração do instrumento e das cordas. Mas sobre a caixa, você pode regular e essa é uma das vantagens o instrumento, apertando ou afrouxando, aumentando ou diminuindo a vibração de acordo com sua necessidade, assim como a caixa da bateria.
CAPTAÇÃO:
A captação deve ser ligada através do plug P10 na parte traseira do instrumento, em seguida ligada a um amplificador. Ele se localiza na parte lateral superior esquerda do instrumento, e é snsível ao contato dos dedos na região em que se encontra. Ele funciona muito bem para produzir a sonoridade do aro da caixa da bateria, com um slap agudo e forte, e também extrai sonoridades em todo o instrumento,. Dependendo do amplificador que você está utilizando, o ganho pode ser baixo, e por isso você não esteja conseguindo uma sonoridade mais alta. Um amplificador de 15 ou 20 W por exemplo não oferece o mesmo desempenho de um amplificador de 40 W ou 50 W. Além disso, é recomendado que em grandes apresentações você utilize o microfone na parte traseira do instrumento, na cavidade maior, para amplificar especificamente os graves. 
OBS: MUITO CUIDADO QUANDO FOR REGULAR, NÃO APERTAR E NEM SOLTAR MUITO AS CORDAS, TEM QUE SER MINIMO, POIS PODE ACONTECER DE ARREBENTAR AS CORDAS, CASO APERTE DEMAIS

instruções pra a troca das cordas do Cajon:

Primeiro compre uma corda de violão aço LÁ, em qq loja de instrumentos musicais, 
em seguida retire os parafusos do tampo frontal,
sem o tampo ,coloque o cajon com o lado direito em cima de uma mesa virado rente a você. 
Aperte o parafuso de regulagem minimamente para que as cordas fiquem esticadas, 
a seguir retire os parafusos das cordas que arrebentaram dos dois lados,
retire as cordas e coloque a ponta no lugar da outra e parafuse (sempre começando pelo lado direito)
meça a corda até o buraco do outro lado e corte com um alicate , 
estique a corda com um alicate de bico até ficar reta e parafuse,
com o restante da corda faço o mesmo procedimento com a outra corda arrebentada,
o que sobrar da corda ,guarde pois dá pra trocar mais duas caso precise futuramente ,
feito isso é só colocar o tampo parafusar, e soltar o parafuso de regulagem para dar esteira. 
Dai a afinação fica a seu gosto ,sempre lembrando que aperte ou solte o parafuso minimamente para não arrebentar as cordas .

ENIO - CAJONS CUERVO



