
Alle RockBoard® pedalboards bevatten voldoende klittenband om de bovenkant van het pedalboard en het bijbehorende aantal pedalen volledig te 

bedekken.

Effectpedalen monteren met klittenband:

Effectpedalen monteren met het RockBoard® QuickMount-systeem:

Als alternatief voor klassieke klittenband bieden RockBoard® QuickMount® montageplaten een goed ontworpen, professionele oplossing voor het monteren 

van effectpedalen op het board. QuickMount®-elementen zitten stevig vast om zelfs het zwaarste gebruik te weerstaan en kunnen binnen enkele seconden 

worden verwijderd wanneer het tijd is om uw opstelling te veranderen. Voor het bevestigen van de platen aan pedalen zijn geen permanente aanpassingen 

nodig, zodat de originele staat op elk moment gemakkelijk kan worden hersteld. QuickMount®-systemen zijn beschikbaar voor de meest populaire pedaalgroot-

tes, inclusief wahs en speciale pedalen. De variëteit wordt voortdurend bijgewerkt om te passen bij de modellen van de meest uiteenlopende pedaalbouwers.

Voor een compleet overzicht van alle beschikbare QuickMount®-producten, gedetailleerde stapsgewijze montage-instructies en meer informatie verwijzen 

wij u naar www.rockboard.de

Bevestig en vervang de rubberen voetjes:

De rubberen voetjes op alle RockBoard®-pedaalborden zijn gemonteerd met M3-schroeven met behulp van een inbussleutel van 3 mm en contramoeren. 

Mocht een van de voeten beschadigd raken of verloren gaan, vervang deze dan gewoon door de voet los te schroeven. Voor dit doel wordt uw RockBoard®-

pedaal geleverd met twee vervangende rubberen voetjes, een 3 mm inbussleutel, twee M3 x 12 mm schroeven en twee contramoeren.
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Hoe u uw nieuwe ROCKBOARD®

pedaalbord installeert

 Dutch

Stap 1

Zorg ervoor dat het oppervlak van uw RockBoard® 

pedalboard schoon en droog is. Als u uw pedalboard 

moet schoonmaken, gebruik dan een geschikte 

schoonmaakalcohol of een droge, schone doek.

Stap 2

Neem de 1" (2,5 cm) brede klittenband en knip stroken 

af op de lengte van uw RockBoard®  pedaal.

Stap 3

Verwijder 2,5 tot 5,0 cm van de witte beschermende 

achterkant en bevestig de klittenbandband aan een 

van de horizontale staven die tussen de sleuven op het 

bordoppervlak zijn geplaatst. Als de klittenband correct 

is gepositioneerd, verwijder dan de rest van de be-

schermfolie en plak deze op het bordoppervlak. Herhaal 

deze stap voor elk van de resterende horizontale balken.

Stap 4

Neem de 2" (5,0 cm) brede klittenband en knip deze af 

op de respectievelijke maat die nodig is voor elk van uw 

effectpedalen.

Stap 5

Trek de witte beschermende achterkant eraf en plak de 

klittenband aan de achterkant van uw effectpedalen.

Opmerking: We raden aan om geen serienummers en 

andere stickers op de achterkant van uw pedalen af te 

dekken. Het verwijderen van de klittenband later kan deze 

beschadigen.

Stap 6

Wanneer al uw pedalen zijn voorzien van klittenband, 

kunt u ze in de gewenste indeling op uw pedaalbord 

bevestigen en ze aansluiten op stroom- en patchkabels.

Stap 7

U kunt overtollige kabellengtes bundelen met de 

meegeleverde kabelbinders onder het bordoppervlak 

en deze via het sleufrooster aan de onderkant van het 

bordoppervlak bevestigen.


