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

Het RockBoard® PedalSafe®-systeem is ontworpen om 
uw pedalen veilig, beveiligd en in onberispelijke staat te 
houden. De flexibele pedaalhuls past rond de behuizingen 
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® with Universal Mounting Plate 
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De PedalSafe®-pedaalbeschermers met universele 
montageplaat installeren

Bevestigen van het effect pedaal aan het QuickMount® grondplaat

Met schroeven:
Most versions of PedalSafe® are designed to screw onto existing pedal bottom plates 
using the original screws or supplied replacement screws and can be easily removed 
without any residue. First loosen the screws that hold the bottom plate of your pedal 
and take them out. Place the bottom plate of your PedalSafe® above the bottom plate 
of your effects pedal. Now use the original screws of the pedal to mount the PedalSafe® 
bottom plate to the pedal. Should your pedal's own screws not be long enough, 
we have included common screw types that are long enough to sufficiently fit their 
respective PedalSafe® types.

Zonder schroeven:
Sommige PedalSafe®-typen, zoals de typen A1 & 2 en K1 & 2, klikken rechtstreeks in 
de transparante hulzen. Voor deze PedalSafe®-typen trekt u de huls eenvoudig over de 
pedaalbehuizing en drukt u de bodemplaat in de schaal totdat de randen van de huls 
over alle zijden van de bodemplaat klikken. Deze manier van monteren kan ook worden 
gebruikt voor alle PedalSafe®-typen op pedalen met volledig vlakke bodemplaten en 
zonder uitstekende schroeven.

De PedalSafe®-pedaalbeschermers installeren

Gaten overzicht:
PedalSafe® is ontworpen voor de meeste effectpedalen op de markt met verschillen-
de jack-aansluitingen en voetschakelaarconfiguraties. Daarom hebben we de meest 
voorkomende 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 kniptang 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 
afmetingen; daarom is het voor sommige pedalen normaal dat er wat ruimte overblijft 
tussen 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.  
Druk het door het pedaal naar beneden totdat de randen van de hoes over de randen 
van de bodemplaat klikken. 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 
monteren, moet u de batterijklep / voetschakelaarplaat verwijderen door de schroeven te 
verwijderen voordat u de PedalSafe®-schaal over het pedaal kunt trekken. Bevestig daarna 
het batterijdeksel / de voetplaat opnieuw.

Montage op Pedalboards

Om je, door PedalSafe®-beschermde effecten op je pedalboard te monteren, wordt 
een zelfklevend, herbruikbaar silicone mat meegeleverd. De siliconen mat blijft op 
vrijwel elk glad oppervlak plakken zonder residu achter te laten. Veeg eenvoudig de 
onderkant van uw effectpedaal af met een schone, zachte en droge doek en verwijder 
lijmresten van eerder geïnstalleerde klittenband. Als de onderkant van je pedaal 
schoon en stofvrij is, verwijder dan de beschermfolie van de siliconenmat en plaats 
deze op de bodemplaat.

Maak je geen zorgen als de siliconen mat vuil wordt. Verwijder het, strijk het glad en 
maak het schoon met warm water. Alleen aan de lucht laten drogen, gebruik geen doek, 
dit laat vuil en vezels op het oppervlak achter. Eenmaal droog kunt u hem met weer aan 
de PedalSafe® met universal mounting plate bevestigen.

WARWICK®, ROCKBOARD®, PEDALSAFE®, and QUICKMOUNT® are the trademarks of Warwick GmbH & Co. Music Equipment KG, which 
may be registered in one or several categories of goods with the United States Patent & Trademark Office. Some of the aforementioned 
trademarks may be registered in one or several categories of goods in certain other territories. This is not a comprehensive list of all 
trademarks of Warwick and specifically does not include any common law trademarks or service marks of Warwick. All other names and 
marks not mentioned herein are the trade names, trademarks or service marks of their respective owners.


