
Dank u voor uw aankoop van een RockBoard® PedalSafe 
- Pedal Protector.

Het RockBoard® PedalSafe-systeem is ontworpen om uw 
pedalen veilig en in onberispelijke staat te houden. De 
flexibele pedaalhuls past om de behuizing van de meeste 
effectpedalen op de markt. Met de kristalheldere hoes 
kunt u uw instellingen zien en ze beschermen tegen 
onbedoelde aanpassingen.

Snelle start handleiding 
RockBoard® PedalSafe® met QuickMount® Mounting Plate 
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Installeren van de PedalSafe® Protectors met  QuickMount® 
System

Bevestigen van het effect pedaal aan het QuickMount® grondplaat

Rubber mat:
Om uw QuickMount® correct in het RockBoard®-rooster te monteren, kiest u eerst een 
van de twee meegeleverde rubberen matten (3 mm of 4 mm dikte). Verwijder vervol-
gens de beschermende folie van de rubberen mat en bevestig deze aan de achterkant 
van de QuickMount®-basisplaat. Mocht je het pedaal nog iets willen kunnen bewegen 
op het Rockboard®, gebruik dan de 3mm rubberen mat. Wil je dit niet, gebruik dan de 
4 mm mat. Beide oplossingen beveiligen uw effectpedaal op het RockBoard®-raster, 
maar een kleine verschuiving kan u helpen bij het bouwen van uw pedalboard.

Schroeven:
Het QuickMount®-systeem kan aan uw pedaal worden bevestigd met behulp van 
schroeven uit de bodemplaat van het pedaal. Draai gewoon je pedaal om en verwijder 
de onderste schroeven van de pedaalbehuizing. Neem vervolgens de QuickMount® 
-plaat, plaats deze over de bodemplaat van uw pedaal en plaats de schroeven opnieuw 
door de QuickMount®-schroefgaten in die van het pedaal. Draai de schroeven vast zodat 
de QuickMount®-plaat stevig is bevestigd.

Als de schroeven op je pedaal niet lang genoeg zijn, hebben we veelvoorkomende 
schroeftypes toegevoegd die voldoende lengte hebben voor de QuickMount®-platen.

BELANGRIJKE OPMERKING: Voor sommige effectpedalen wordt aanbevolen het batteri-
jdeksel te verwijderen. Probeer eerst de QuickMount® zonder uw pedaal vast te schroeven 
om schade aan de QuickMount®-basisplaat te voorkomen.

De PedalSafe®-pedaalbeschermers installeren

Gaten overzicht:
PedalSafe® is ontworpen voor de meeste effectpedalen op de markt met verschillende 
jack-aansluitingen en voetschakelaarconfiguraties. Daarom hebben we de meest voor-
komende gaten gemarkeerd die moeten worden uitgesneden om toegang te krijgen tot 
aansluitingen en voetschakelaars. Plaats de PedalSafe® eenvoudig op uw effectpedaal en 
controleer welke gaten moeten worden afgesneden. Gebruik dan voorzichtig een knip-
tang of een scherp mes om toegang te krijgen tot je effectpedaal.

Afmetingen behuizing en opvulplaten:
PedalSafe® is verkrijgbaar in een groot aantal verschillende vormen en maten om op 
zoveel mogelijk pedalen te passen. Sommige effectpedalen hebben iets andere afmet-
ingen; daarom is het voor sommige pedalen normaal dat er wat ruimte overblijft tus-
sen het pedaal en de binnenwanden van de huls. Dit komt vooral voor bij pedalen voor  
PedalSafe® Type B, C, D1 & 2 en Type L. Daarom worden deze typen optionele opvulplaten 
geleverd. We raden aan een opvulplaat te gebruiken als de hoogte van uw pedaal lager 
is dan de hoogte van de PedalSafe® huls.

De PedalSafe® cover installeren:
Trek de transparante flexibele huls over het pedaal en de QuickMount®-basisplaat.  
Zodra de bodemplaat en de schaal zijn gemonteerd, plaatst u de transparante afdekking 
over de bedieningsknoppen om uw instellingen te beveiligen. 

BELANGRIJKE OPMERKING: Om PedalSafe® Type E op BOSS compacte pedalen te mon-
teren, moet u de batterijklep / voetschakelaarplaat verwijderen door de schroeven te ver-
wijderen voordat u de PedalSafe®-schaal over het pedaal kunt trekken. Bevestig daarna het 
batterijdeksel / de voetplaat opnieuw.

Montage op en verwijderen van RockBoard®-pedalboards

Om het aanhet QuickMount® gemonteerde pedaal op uw RockBoard®-pedalboard te 
monteren, plaatst u het eenvoudig op uw pedalboard en drukt u het naar beneden.  
De bevestigingsklemmen grijpen in het slotrooster en vergrendelen uw pedaal. Als het 
pedaal is vastzit, hoort u een klik. Zorg ervoor dat alle drie de vergrendelingen en elke 
vasthoudklem goed in het RockBoard®-rooster vastzitten.

Om de QuickMount® los te koppelen, raden we de RockBoard® QuickMount® Quick-
Release-tool aan. Aan de onderkant van het pedaalbord, plaatst u eenvoudig het 
QuickRelease-tool over de klemmen en drukt u naar beneden. Dit handige kleine 
gereedschap duwt de klemmen aan beide kanten tegelijkertijd in elkaar, zodat u het 
pedaal snel en gemakkelijk van uw board kunt verwijderen.
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