Skrócona instrukcja obsługi

RockBoard® PedalSafe® z płytką montażową QuickMount®
Dziękujemy za zakup ochraniacza efektów RockBoard®
PedalSafe®.
System RockBoard® PedalSafe® został zaprojektowany w
taki sposób, aby twoje efekty były bezpieczne i zachowane
w nienaruszonym stanie. Elastyczna obudowa pasuje do
większości kostek na rynku. Krystalicznie czysta osłona
pozwala zobaczyć ustawienia, chroniąc je przed przypadkowymi zmianami.

Montaż ochraniaczy efektów PedalSafe® z systemem
QuickMount®

Jeśli śruby efektu nie są wystarczająco długie, dołączyliśmy popularne typy śrub, które
mają wystarczającą długość dla płytek QuickMount®.
UWAGA: W przypadku niektórych efektów zalecane jest zdjęcie pokrywy baterii. Przymierz
płytkę QuickMount® bez przykręcania do efektu, aby uniknąć uszkodzenia podstawy
QuickMount®.

Montaż ochraniaczy efektów PedalSafe®
Wzory otworów:
System PedalSafe® jest przeznaczony do większości efektów dostępnych na rynku, z
różnymi gniazdami jack i konfiguracjami footswitchy. Dlatego też zaznaczyliśmy najczęstsze otwory, które należy wyciąć, aby uzyskać dostęp do gniazd i footswitchy.
Wystarczy umieścić PedalSafe® na efekcie i sprawdzić, które otwory należy odciąć. Następnie ostrożnie użyj ostrza lub ostrego noża, aby uzyskać pożądany dostęp do efektów.

UWAGA: Aby zamontować PedalSafe® typu E na kostkach firmy BOSS, należy zdjąć pokrywę baterii/płytkę footswitcha wykręcając śruby, zanim będzie można naciągnąć obudowę
PedalSafe® na efekt. Następnie ponownie załóż pokrywę baterii/płytkę footswitcha.

Mocowanie efektu do podstawy QuickMount®

Montaż i wyjmowanie z pedalboardów RockBoard®

Gumowa mata:
Aby zamocować QuickMount® w otworach pedalboardu RockBoard®, najpierw wybierz załączoną 3 mm lub 4 mm matę. Zdejmij folie zabezpieczającą z maty i przyklej ją
na tyle podstawy QuickMount®. Jeśli preferujesz aby Twój efekt mógł przemiesczać się
w otworze pedalboardu RockBoard®, użyj 3 mm maty, jeśli chcesz aby efekt siedział
ciasno w otowrze, użyj 4 mm maty. Oba rozwiązania pozwolą na bezpieczny montaż
efektu w pedalbordzie, jednakże możliwość przesuwania efektu pozwoli na jeszcze
lepsze dopasowanie ustawienia efektu na pedalboardzie RockBoard®.

Aby zamontować efekt za pomocą systemu QuickMount® w swoim RockBoardzie, po
prostu umieść go na dogodnym miejscu i naciśnij. Zaciski przytrzymujące zaczepią
się w siatce szczelin Rockboard® i zablokują efekt. Po zamontowaniu efektu usłyszysz
charakterystyczny dźwięk „kliknięcia”. Upewnij się, że wszystkie trzy zatrzaski i każdy
zacisk przytrzymujący prawidłowo chwytają siatkę RockBoard®.

Rozmiary obudowy i podstawy:
Ochraniacze PedalSafe® są dostępne w szerokiej gamie różnych kształtów i rozmiarów,
aby pasować do jak największej ilości efektów. Niektóre efekty mają niestandardowe
wymiary, dlatego normalne jest, że tego typu efekty będą miały trochę miejsca między
efektem a wewnętrznymi ściankami obudowy. Jest to szczególnie powszechne w
przypadku efektów PedalSafe® typu B, C, D1, D2 & L, dlatego właśnie dostarczane są
dodakowe płytki dystansowe. Ochraniacze do tych typów dostarczane są z opcjonalnymi podkładkami dystansowymi. Zalecamy stosowanie podkładki dystansowej, jeśli
wysokość twojego efektu jest niższa niż wysokość osłony PedalSafe®.

Aby wyjąć efekt w systemie QuickMount®, zalecamy narzędzie RockBoard® QuickMount®
QuickRelease. Po prostu umieść narzędzie QuickRelease na spodzie pedalboardu nad
zaciskami i naciśnij. To pomocne małe narzędzie jednocześnie popycha zaciski po obu
stronach, dzięki czemu można szybko i łatwo wyjąć efekt z pedalboardu.

Śruby:
System QuickMount® można przymocować do efektu za pomocą śrub z podstawy
kostki. Wystarczy obrócić efekt i wykręcić dolne śruby z obudowy. Następnie weź płytkę QuickMount®, umieść ją nad dolną podstawą efektu i ponownie włóż śruby w otwory podstawy efektu przez otwory na śruby QuickMount®. Dokręć śruby, aby płytka
QuickMount® była mocno przymocowana.

Montaż osłony PedalSafe®:
Naciągnij przezroczystą i elastyczną osłonę na efekt i podstawę QuickMount®. Po zamontowaniu dolnej płytki i osłony, umieść przezroczystą pokrywę na pokrętłach, aby
zabezpieczyć ustawienia.
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