Jak připravit váš nový

pedalboard ROCKBOARD®
Čeština
Všechny pedalboardy RockBoard® jsou vybaveny dostatečným množstvím pásky se suchým zipem k tomu, abyste s její pomocí mohli pokrýt celý povrch
pedalboardu i odpovídající množství pedálů.
Připevnění efektových pedálů pomocí pásky se suchým zipem:
Krok 1

Krok 5

Ujistěte se, že je povrch vašeho pedalboardu RockBoard®
čistý a suchý. Pokud je nutné pedalboard očistit, použijte
k tomu vhodný alkoholový čistič nebo suchou a čistou
tkaninu

Sloupněte z této pásky bílou ochranou vrstvu a přilepte
pásku na spodní stranu vašich efektových pedálů.

Krok 2

Krok 6

Vezměte 2,5cm širokou pásku se suchým zipem (vrstva s
očky) a nastříhejte proužky v délce vašeho pedalboardu
RockBoard®.

Jakmile máte na všech vašich pedálech pásku se suchým
zipem, můžete je připevnit na požadované místo na
vašem pedalboardu, připojit k nim zdroj napájení a
propojovací kabely.

Krok 3

Krok 7

Sloupněte z pásky 2,5 až 5 cm ochranné vrstvy a
připevněte pásku k jednomu z horizontálních ramen,
které jsou umístěny mezi otvory v povrchu pedalboardu. V okamžiku, kdy máte pásku správně umístěnu,
sloupněte zbytek ochranné fólie a přilepte pásku k
povrchu pedalboardu. Opakujte tento krok u všech
zbývajících vodorovných lišt.

Přebytečně dlouhé kabely můžete pod povrchem pedalboardu svázat pomocí přibalených kabelových spojek a
skrze otvory je připevnit ke spodní straně mřížky.

Poznámka: Doporučujeme nezakrývat sériová čísla a
další informace či štítky na spodní straně vašich pedálů.
Odstraněním pásky se suchým zipem může později dojít k
jejich poškození.

Krok 4
Vezměte 5 cm širokou pásku se suchým zipem (vrstva
s háčky) a nastříhejte proužky odpovídající velikosti
každého z vašich efektových pedálů.

Připevnění efektových pedálů pomocí systému RockBoard® QuickMount:
Alternativou ke klasické pásce se suchým zipem je montážní systém RockBoard® QuickMount®. Tyto montážní destičky představují profesionálně zkonstruované řešení pro připevnění efektových pedálů k pedalboardu. Montážní díly systému QuickMount® jsou připojeny velmi pevně, aby vydržely použití při té
nejvyšší zátěži. V případě změn v efektové sestavě mohou být odmontovány jen během několika sekund. Pro účely připevnění montážních destiček k pedálům
není zapotřebí provádět žádné trvalé úpravy a vše je možné kdykoliv vrátit do původního stavu. Systémy QuickMount® jsou k dispozici ve velikostech většiny
oblíbených pedálů, včetně wah pedálů a speciálních efektů. Jejich nabídka se stále rozrůstá tak, aby vyhovovala co největšímu počtu výrobců efektových pedálů.
Kompletní seznam dostupných produktů řady QuickMount®, detailní instrukce (krok za krokem) pro jejich montáž a další informace naleznete na stránkách:
www.rockboard.de

Připevnění a výměna gumových nožek:
Gumové nožky na pedalboardech RockBoard® jsou připevněny pomocí šroubů typu M3 za použití šestihranného klíče a kontramatic. Pokud je jedna z
nožiček poškozena (nebo ztracena), jednoduše ji odšroubujte. K tomuto účelu je váš pedalboard RockBoard® vybaven dvěma náhradními gumovými
nožkami, 3mm šestihranným klíčem, dvěma šrouby typu M3 x 12 mm a dvěma kontramaticemi
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