HANDLEIDING VOOR MULTIPLE GUITAR CORNER STAND

RS 20885 B/1 FP & RS 20887 B/1 FP

RockStand® Multiple Guitar Corner Stands
RS 20885 B/1 FP & RS 20887 B/1 FP

Gefeliciteerd met je aanschaf van de RockStand® Multiple Guitar Corner
Stand, oftewel een hoekstandaard voor meerdere gitaren. Deze instrumentstandaard van hoge kwaliteit verzekert je van een veilige opslag van je instrument. In deze verpakking vind je alle onderdelen die je nodig hebt voor het in
elkaar zetten van de standaard. Lees en volg de instructies van deze handleiding zorgvuldig voor gebruik.
Eigenschappen & voordelen:
• Ruimtebesparende, gebogen hoekstandaard
• Veilig ruimte voor  5 tot 7 electrische gitaren of bassen
• Schuim beschermlaag voor extra instrumentbescherming
• Makkelijk in elkaar te zetten
• Sterke, gepoedercoate metalen constructie
• Anti-slip rubbervoeten
• Beschermd met patent
• Kleur: Zwart
Zorg ervoor dat de vloer waarop je de RockStand® Multiple Guitar Corner
Stand in elkaar zet absoluut recht en stabiel is. Gebruik de standaard nooit op
ongelijke vloeren of vloeren waarbij het gewicht niet gelijk over de voeten verdeeld kan worden. Zorg ervoor dat alle schroeven voor gebruik stevig vastgeet
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Inhoud:
(1) 1 x Lange gebogen steun
(2) 1 x Korte gebogen steun
(3) 2 x Eindstuk
(4) 2 x Zijde
(5) 1 x Bovenstuk
(6) 2 x Plastic tas
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Inhoud plastic tasjes:
(A) 1 x Steeksleutel
(B) 1 x Inbussleutel
(C) 4 x Schroef M6
(D) 8 x Inbusbout  M6
(E) 8 x Ring
(F) 8 x Moer M6
(G) 1 x Stelsleutel voor
		 poot voorzijde
(H) 1 x Poot voorzijde
(I) 2 x Rubber voet
(J) 2 x Gebogen steun
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Instructies:
1. Schroef de poot voorzijde (H) in het juiste gat van de lange gebogen
steun (1). Gebruik hierbij de stelsleutel voor poot voorzijde (G) om het
stevig vast te schroeven.
2. Plaats de lange gebogen steun (1) bovenop het gat dat het dichtst bij de
voorkant van het eindstuk zit (3).
Let op dat de rechterkant van de lange gebogen steun (1) twee gaten
heeft, een voor inbusbouten (D) en een voor schroeven (C).
Aan de andere kant hoeft je hem maar met één schroef (C) vast te zetten.
Gebruik een ring (E) en een moer (F) om de schroeven vast te zetten. Zet
de schroeven vast. Gebruik de steeksleutel (A) en inbussleutel (B) om de
bouten vast te zetten.

3. Schroef de rubber voeten (I) in de juiste gaten van de eindsstukken (3).
Gebruik de inbussleutel (B) om ze vast te zetten.

4. Plaats de korte gebogen steun (2) boven de juiste gaten, dichterbij de
schuine gedeelte van het eindstuk (3).
Let op dat de rechterkant van de lange gebogen steun (1) twee gaten
heeft, een voor inbusbouten (D) en een voor schroeven (C).
Aan de andere kant hoeft je hem maar met één schroef (C) vast te zetten.
Gebruik een ring (E) en een moer (F) om de schroeven vast te zetten. Zet
de schroeven vast. Gebruik de steeksleutel (A) en inbussleutel (B) om de
bouten vast te zetten.

5. Neem een zijde (4) en schroef deze aan het uitsteeksel van het 		
eindstuk (3).
Gebruik een inbusbout (D), een ring (E) en een moer (F) om de 		
schroeven vast te zetten. Gebruik de steeksleutel (A) en inbussleutel (B)
om de bout vast te zetten. Herhaal dit proces voor de andere kant.

6. Plaats het bovenstuk (5) bovenop de zijdes (4). Schroef de gebogen
steun (J) op het bovenstuk (5) en op de eindstukken (3). Gebruik een
inbusbout (D), een ring (E) en een moer (F) om de schroeven vast te
zetten. Gebruik de steeksleutel (A) en inbussleutel (B) om de bout vast te
zetten. Herhaal dit proces voor de andere kant.

Het in elkaar zetten van de RockStand® Multiple Guitar Corner Stand
is nu klaar.
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Beoogd gebruik
De gitaarstandaard is uitsluitend bedoeld voor gitaren of vergelijkbare instrumenten, zoals omschreven in deze handleiding. Alle het andere gebriuk,
niet omschreven in deze handleiding zijn daarmee niet toegestaan. Warwick
GmbH & Co. Music Equipment KG is niet verantwoordelijk voor de gevolgen
van en schade door misbruik van deze standaard.

Veilgheidsrichtlijnen
• Houd kinderen weg van de gitaarstandaard en laat ze er niet mee
spelen De gitaarstandaard is geen speelgoed.
• Gebruik de gitaarstandaard nooit als ladder of als steun voor
andere zaken.
• Plaats de gitaarstandaard alleen op een vlakke ondergrond.
Warwick GmbH & Co. Music Equipment KG is nite
verantwoordelijk voor persoonlijke of zakelijke schade ontstaan door
verkeerd in elkaar zetten of misbruike.
• Deze standaard is getest met verschillende instrumenten met
diverse afwerkingen en er zijn geen problemen ondervonden. Toch
adviseren we voorzichtigheid met vintage instrumenten en met 		
  nitrocellulose lakken. Zweet, vervuilde lucht en ouderdom kunnen
chemische reacties veroorzaken die niet te testen of te voorspellen
zijn en daarom zijn we niet verantwoordelijk voor beschadigingen
aan het instrument in het geval van deze omstandigheden.

Onderhoud en verzorging
Gebruik een droge doek om de standaard schoon te maken. Als schroeven
te stroef bewegen, gebruik dan wat spray-olie of vet. Check regelmatig of de
schroeven goed vast zitten en draai ze vast indien nodig.

GARANTIE
De garantieperiode voor dit product is 2 jaar. In geval van een garantieclaim,
Technische specificaties
Model

Formaat

Capaciteit

Gewicht

RS 20885 B/1 FP

102 x 74 x 59 cm
3.4 x 2.43 x 1.94 ft

5 Instrumenten

4,08 kg
9 lbs

RS 20885 B/1 FP

118 x 74 x 52 cm
3.9 x 2.43 x 1.71 ft

7 Instrumenten

4,58 kg
10.1 lbs

Afval
Het symbool rechts afgebeeld geeft aan dat dit product
apart moet worden gehouden van huishoudelijk afval in
geval van weggooien. Dit is afhankelijk van lokale regels.
Breng het naar je lokale afvalinzamelpunt of gemeentewerf.
Dit is meestal gratis voor particulieren. Het scheiden van
afval en recycling helpt het mileu beschermen.

Fabrikant

Warwick GmbH & Co. Music Equipment KG,
Gewerbepark 46, 08258 Markneukirchen, Germany

Warwick GmbH & Co. Music Equipment KG, Gewerbepark 46,
08258 Markneukirchen / Germany
info@rockgear.us I shop.warwick.de
www.facebook.de/warwickmusicdistribution

