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

Gratulujeme vám k zakoupení nástrojového stojanu RockStand® Multiple
Guitar Rack Stand. Tento vysoce kvalitní stojan je určen pro bezpečné uložení
vašich hudebních nástrojů. V tomto balení naleznete všechny díly, které
potřebujete k montáži. Před použitím si pečlivě přečtěte tuto příručku a
postupujte podle uvedených pokynů.
Vlastnosti a výhody:
•

Bezpečné uložení 3, 5, a nebo 7 elektrických kytar nebo baskytar

•

Pěnové vypodložení pro lepší ochranu nástrojů

•

Snadná montáž

•

Možnost složení za účelem jednoduššího skladování či transportu

•

Robustní kovová konstrukce opatřená práškovým lakováním

•

Protiskluzové gumové nožky

•

Chráněno patentem

•

Barva: černá

Ujistěte se prosím, že plocha, na které stojan RockStand® Multiple Guitar
Rack Stand sestavujete, je naprosto rovná a stabilní. Nikdy nepoužívejte
stojan na nerovném povrchu nebo na povrchu, který není možné pod každou
nohou stojanu rovnoměrně zatížit. Před použitím se také ujistěte, zda jsou
veškeré šrouby na stojanu správně dotaženy.
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Obsah balení:
(1) 2x spodní opěra
(2) 2x noha stojanu
(3) 2x nosníky
(4) 1x horní opěra
(5) 1x plastový sáček s
příslušenstvím
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(5)
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Obsah plastového sáčku:
(A) 1x klíč
(B) 1x šestihranný klíč
(C) 2x dlouhý šroub typu M6
(D) 2x krátký šroub typu M6
(E) 8x kovový závrtný šroub
typu M6
(F) 4x podložka
(G) 2x matice typu M6
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Montážní pokyny
1. Nohu stojanu (2) umístěte na rovný a stabilní povrch. Vezměte dolní
opěru (1) a pomocí kovových závrtných šroubů (E) a příslušných otvorů
na noze stojanu (2) k sobě tyto dvě části přišroubujte. Šrouby dotáhněte
pomocí šestihranného klíče (B).

2. Nosníky (3) přišroubujte k patkám, které se nacházejí nohách
stojanu (2). Nosníky (3) připevněte k nohám (2) pomocí krátkých šroubů
(D), podložek (F) a matic (H). Matky dotáhněte pomocí klíče (A) a
šestihranného klíče (B).
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3. Horní opěru (4) umístěte na nosníky (3). K připevnění horní opěry (4) k
nosníkům (3) použijte dlouhé šrouby (C), podložky (F) a uzavřené matice
(G). Matky dotáhněte pomocí klíče (A) a šestihranného klíče (B). Montáž
rohového stojanu RockStand® Multiple Guitar Corner Stand je nyní
kompletní.

4. Kvůli skladování a snadné přepravě je stojan RockStand® Multiple Guitar
Rack skládací.

Účel použití
Kytarový stojan je určen pouze k držení kytar nebo podobných hudebních
nástrojů tak, jak je popsáno v této příručce. Všechna jiná použití, která
nejsou v této příručce zahrnuta a popsána, jsou zakázána. Společnost
Warwick GmbH & Co. Music Equipment KG nezodpovídá za škody
způsobené nevhodným zacházením nebo nesprávným použitím těchto
stojanů.
Bezpečnostní pokyny
•

Držte děti mimo kytarový stojan a nenechte je si s ním hrát. Stojan na
kytaru není hračka.

•

Nikdy nepoužívejte kytarový stojan jako žebřík nebo podpěru pro jiné věci!

•

Kytarový stojan umístěte na rovný vyvážený povrch. Společnost
Warwick GmbH & Co. Music Equipment KG nezodpovídá za jakékoliv
osobní škody, či škody na majetku, způsobené nesprávnou montáží nebo
nevhodným používáním.

•

Tento stojan byl testován s různými povrchovými úpravami hudebních
nástrojů. Během těchto testů nebyl v kontaktu stojanu s nástrojem
zaznamenán žádný problém. Přesto v případě historických (vintage)
nástrojů a nástrojů s nitrocelulózovými povrchy doporučujeme obezřetné
zacházení. Pot, znečišťující látky, nitrocelulóza a stáří nástroje mohou
totiž vyvolat chemické reakce, které nelze testovat nebo předvídat, proto
nejsme zodpovědní za jakékoliv poškození povrchu, které bylo vyvoláno
v důsledku těchto okolností.

•

Pamatujte, že stojan je určen pouze k použití v interiéru.

•

Stojan může být používán doma nebo na pódiu (v bezpečné vzdálenosti
od publika).
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Péče a údržba
Při čištění výrobku použijte suchou látku. V případě „tuhého chodu“ šroubů
použijte vhodný olejový sprej nebo mazivo. Pravidelně kontrolujte pevnost
šroubů a v případě jejich uvolnění je znovu dotáhněte.
Záruka
Tento výrobek spadá pod zákonnou záruku.
V případě vznesení nároku na záruku kontaktujte prosím svého prodejce.
Technické údaje
Model

Rozměry

Zatížení

Hmotnost

Kapacita

RS 20880 B/1 FP

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

3 nástroje

2,02 kg
4.45 lbs

24 kg
52.91 lbs

RS 20881 B/1 FP

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

5 nástroje

2,40 kg
5.29 lbs

40 kg
88.19 lbs

RS 20882 B/1 FP

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

7 nástroje

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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