INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA
MULTIPLE GUITAR RACK STAND - FLAT PACK
RS 20880 B/1 FP • RS 20881 B/1 FP • RS 20882 B/1 FP

Gratulujemy zakupu statywu RockStand® Multiple Guitar Stand. Ten
wysokiej jakości statyw pozwoli na bezpieczne przechowywanie Państwa
instrumentów. W paczce znajdziecie Państwo wszystkie potrzebne części
do montażu. Prosimy szczegółowo zapoznać się z tą instrukcją oraz złożyć
statyw wedle poniższych wskazówek, przed użyciem statywu.
Charakterystyka i zalety
•

Bezpiecznie utrzyma 3, 5 lub 7 gitar oraz basów elektrycznych

•

Piankowe pokrycie zapewniające bezpieczeństwo instrumentom

•

Łatwy w montażu

•

Możliwość złożenia na pół w celu przechowywania lub transportu

•

Solidna, proszkowo malowana, metalowa konstrukcja

•

Antypoślizgowe, gumowe nóżki

•

Chroniony patentem wzór

•

Kolor: czarny

Prosimy upewnić się, że podłoże na którym zaczynacie składać Państwo
statyw RockStand® Multiple Guitar Corner Stand jest równe i stabilne.
Nigdy nie używajcie Państwo statywu na nierównych podłożach lub na
powierzchniach przy których waga statywu może nierównomiernie rozłożyć
się na nogach statywu. Zawsze prosimy mieć na uwadzę, że śruby statywu
muszą być dokręcone przed użyciem.
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Zawartość:
(1) 2x Podpórka
(2) 2x Nóżka
(3) 2x Podest
(4) 1x Górna podpórka
(5) 1x Plastikowa torba

(1)
(3)

(2)

(3)

(5)

(1)

Zawartość plastikowej torby:
(A) 1x Klucz
(B) 1x Klucz imbusowy
(C) 2x Śruba M6
(D) 2x Krótka śruba M6
(E) 8x Metalowe śruby M6
(F) 4x Podładki
(G) 2x Nakrętki M6
(H) 2x Zaślepki M6
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Instrukcja
1. Umieść nożkę (2) na równym i stabilnym podłożu. Następnie, za pomocą
metalowych śrub (E) przykręć do nóżki podpórkę (1). Całość przykręć
do odpowiednich dziur w nóżkach (2). Użyj klucza imbusowego (B)
aby dokręcić śruby.

2. Przykręć podesty (3) do ustawionych pod kątem skrzydełek na
nóżkach (2). Użyj krótkich śrub (D), podładek (F) i zaślepek (H), aby
zamocować podesty (3) na nóżkach (2). Użyj klucza (A) i klucza
imbusowego (B) aby dokręcić nakrętki.
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3. Umieść górną podstawkę (4) na podestach (3). Za pomocą długich
śrub (C), podładek (E) i zakrętek (G) dokręć całość do podestów (3). Za
pomocą klucza (A) i klucza imbusowego (B) dokręć nakrętki. Montaż
statywu RockStand® Multiple Guitar Rack Stand jest już zakończony.

4. Aby ułatwić przechowywanie i transport statywu na kilka gitar
RockStand®, możesz złożyć go na pół.

Cel stosowania
Ten statyw gitarowy przeznaczony jest do trzymania gitar i podobnych im
instrumentów opisanych w tej instrukcji. Jakiekolwiek inne użycie
statywu, nie wskazane w tej instrukcji jest zabronione. Co za tym idzie,
Warwick GmbH & Co. Music Equipment KG nie odpowiada za
jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku użycia statywu w sposób
niezgodny z jego przeznaczeniem.
Wskazówki bezpieczeństwa
•

Prosimy trzymać dzieci zdala od statywu oraz nie pozwalać bawić się im
w jego najbliższym otoczeniu. Statyw ten nie jest zabawką.

•

Pod żadnym pozorem nie wolno używać statywu jako drabiny,
podstawki, lub wspornika do trzymania na nim czegokolwiek innego niż
instrumenty!

•

Należy stawiać statyw tylko na równej powierzchni. Warwick GmbH
& Co. Music Equipment KG nie jest odpowiedzialny za jakiekolwiek s
zkody powstałe w wyniku nieodpowiedniego montażu statywu i
błędnego użycia.

•

Statyw ten został przetestowany pod kątem użycia z różnymi
wykończeniami instrumentów i nie znaleziono żadnych problemów.
Pomimo tego, zalecamy ostrożność przy używaniu statywu w kontakcie
ze starszymi instrumentami z wykończeniem nitrocelulozowym. Pot,
czynniki środowiskowe, nitroceluloza, oraz sam wiek instrumentu
mogą wpłynąć na reakcje chemiczne których nie możemy przetestować
czy przewidzieć. Co za tym idzie, nie jesteśmy odpowiedzialni za
jakiekolwiek uszkodzenia mogące powstać na wykończeniu instrumentu
podczas używania z tym statywem.
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Konserwacja i czyszczenie
Zachęcamy do używania czystej suchej ściereczki w celu czyszczenia statywu.
W przypadku kiedy śruby będą chodzić ciężko, prosimy użyć oleju w sprayu
czy smaru. Prosimy regularnie sprawdzać czy śruby są dobrze dokręcone i co
jakiś czas je dokręcić, jeśli powstaną jakiekolwiek luzy.
Gwarancja
Gwarancja na ten produkt obejmuje okres 2 lat. W przypadku zgłoszenia
gwarancyjnego, prosimy skontaktować się z punktem nabycia produktu.
Technische specificaties
Model

Wymiar

RS 20880 B/1 FP

41 x 46,5 x 73,5 cm
1.35 x 1.53 x 2.41 ft

RS 20881 B/1 FP
RS 20882 B/1 FP

Ilość
instrumentów

Waga

Ładowność

3 instrumenty

2,02 kg
4.45 lbs

24 kg
52.91 lbs

61 x 46,5 x 73,5 cm
2 x 1.53 x 2.41 ft

5 instrumenty

2,40 kg
5.29 lbs

40 kg
88.19 lbs

81 x 46,5 x 73,5 cm
2.66 x 1.53 x 2.41 ft

7 instrumenty

2,82 kg
6.22 lbs

56 kg
123.46 lbs

WARNING:

This product can expose you to chemicals, which are
known to the State of California to cause cancer and
birth defects or other reproductive harm. For more
information, g o to: www.p65warnings.ca.go v
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