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PedalSafe®.

System RockBoard® PedalSafe® został zaprojektowany w 
taki sposób, aby twoje efekty były bezpieczne i zachow-
ane w nienaruszonym stanie. Elastyczna obudowa pasuje 
do większości kostek na rynku. Krystalicznie czysta osłona 
pozwala zobaczyć ustawienia, chroniąc je przed przypad-
kowymi zmianami.
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Montaż ochraniaczy efektów PedalSafe® z uniwersalną 
płytką montażową

Mocowanie efektu do uniwersalnej podstawy

Za pomocą śrub:
Większość wersji PedalSafe® zaprojektowano tak, aby przykręcać je do istniejących 
podstaw efektu za pomocą oryginalnych śrub lub dostarczonych śrub zastępczych, 
co pozwala także na łatwy demontaż, bez żadnego śladu. Najpierw poluzuj śruby 
mocujące dolną podstawę Twojego efektu i wyjmij je. Umieść dolną płytkę PedalSafe® 
nad dolną płytką kostki. Teraz użyj oryginalnych śrub z efektu, aby zamontować dolną 
płytkę PedalSafe® na podstawie efektu. Jeśli śruby z efektu nie są wystarczająco długie, 
dołączyliśmy popularne typy śrub, które są specjalnie wydłużone, aby odpowiednio 
pasowały do wszystkich typów ochraniaczy PedalSafe®.

Bez śrub:
Niektóre typy ochraniaczy PedalSafe® (takie jak Types A1, A2, K1 & K2), zaczepiają 
się bezpośrednio w przezroczystych osłonach. W przypadku tych typów PedalSafe®, 
wystarczy po prostu naciągnąć osłonę na obudowę efektu i wcisnąć dolną płytkę w 
obudowę, aż brzegi osłony zatrzasną się na wszystkich bokach podstawy efektu.  
Ten sposób montażu można również zastosować do wszystkich typów PedalSafe® na 
efektach z całkowicie płaskimi dolnymi podstawami bez wystających śrub.

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. 

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 opcjonal-
nymi podkładkami dystansowymi. Zalecamy stosowanie podkładki dystansowej, jeśli 
wysokość twojego efektu jest niższa niż wysokość osłony PedalSafe®.

Montaż osłony PedalSafe®:
Naciągnij przezroczystą i elastyczną osłonę na efekt i podstawę. Naciśnij go w dół, aż 
brzegi osłony zatrzasną się na krawędzi podstawy. Po zamontowaniu dolnej płytki i 
osłony, umieść przezroczystą pokrywę na pokrętłach, aby zabezpieczyć ustawienia. 

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.

Montaż w pedalboardach

Do montażu efektów chronionych przez PedalSafe® w pedalboardzie dołączona jest 
samoprzylepna podkładka silikonowa wielokrotnego użytku. Podkładka silikonowa 
przyklei się do praktycznie każdej gładkiej powierzchni, nie pozostawiając żadnego 
śladu. Po prostu wytrzyj spód efektu czystą, miękką i suchą szmatką i usuń resztki 
kleju z wcześniej zamontowanego rzepu. Gdy dolna podstawa efektu będzie czysta i 
niezakurzona, zdejmij folię ochronną z maty silikonowej i umieść ją na dolnej płycie.

Nie martw się, jeśli silikonowa podkładka się zabrudzi. Oderwij, wyprostuj i wyczyść ją 
ciepłą wodą. Suszyć tylko na powietrzu, nie używać ściereczki, pozostawi to brud i włók-
na na powierzchni. Po wyschnięciu możesz ponownie przymocować ją do PedalSafe® 
za pomocą uniwersalnej płytki montażowej.
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