Příručka pro rychlé použití

RockBoard® PedalSafe® s montážní podložkou QuickMount®
Děkujeme Vám za zakoupení ochranného krytu RockBoard®
PedalSafe® - Pedal Protector.
Systém RockBoard® PedalSafe® byl navržen k tomu, aby
vám pomohl zajistit, že Vaše efektové pedály zůstanou
v bezpečí a v čistotě. Flexibilní forma pouzdra vyhovuje
většině efektových pedálů na trhu. Díky zcela průhlednému krytu vidíte nastavení pedálu a zároveň ho chráníte
před nechtěnými změnami.

Instalace krytů PedalSafe® pomocí montážní podložky se
systémem QuickMount®
Připevnění efektového pedálu k podložce QuickMount®

Pro případ, že by původní šrouby pedálu nebyly dostatečně dlouhé, přibalili jsme
náhradní šrouby, které připevnění podložky QuickMount® vyhovují.
DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: U některých typů efektových pedálů doporučujeme oddělat kryt
baterie. Podložku QuickMount® vyzkoušejte nejprve bez šroubů – vyhnete se tak jejímu
zbytečnému poškození.

Instalace ochranných krytů PedalSafe®
Vyříznutí otvorů:
Systémy PedalSafe® jsou navrženy tak, aby pasovaly na většinu efektových pedálů na
trhu, které mají ovšem různé a různě umístěné jackové konektory a nožní přepínače.
Z tohoto důvodu jsme předem označili polohu nejběžnějšího umístění otvorů, které
je třeba vyříznout tak, aby měl uživatel přístup ke konektorům pedálu a jeho nožním
přepínačům. Zkuste kryt PedalSafe® na svém efektovém pedálu a zjistěte, které díry je
třeba vyříznout. Následně s pomocí řezačky nebo ostrého nože jednoduchým způsobem
vyřízněte přístupové otvory.

Gumová podložka:
Správné připevnění podložky QuickMount® k mřížce pedalboardu RockBoard® vyžaduje
nejprve výběr jedné ze dvou přibalených gumových podložek o tloušťce 3 mm nebo
4 mm. Následně odlepte z gumové podložky ochrannou vrstvu a připevněte ji k zadní
straně podložky QuickMount®. Pokud preferujete, aby se pedál na mřížce pedalboardu
RockBoard® mírně pohyboval, použijte 3mm gumovou podložku. Pokud si žádný
posun nepřejete, použijte podložku o síle 4 mm. Obě řešení vám zaručí pevné uchycení
efektového pedálu na mřížce pedalboardu RockBoard®. Jemný posun může být ovšem
užitečný při vytváření vašeho pedalboardu.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: V případě montáže krytu PedalSafe® (typ) E na kompaktní pedály
BOSS musíte nejprve pomocí šroubů odpojit kryt baterie/podložku nožního přepínače.
Až po té budete moci přetáhnout kryt PedalSafe® přes tento pedál. Následně můžete kryt
baterie/podložku nožního přepínače znovu přidělat.

Montáž na pedalboardy RockBoard® a opětovné odejmutí
Za účelem připevnění podložky QuickMount® k pedalboardu RockBoard® podložku
jednoduše umístěte do požadované pozice na pedalboardu a zatlačte směrem dolů.
Přidržovací svorky se zachytí do mřížky a zajistí pedál. Jakmile dojde k připevnění pedálu,
uslyšíte charakteristický zvuk „kliknutí“. Ujistěte se, že všechny tři západky a přidržovací
svorky jsou na mřížce pedalboardu RockBoard® chyceny správně.

Velikost šasi a distanční podložky (Shim Plates):
Kryty PedalSafe® jsou k dostání v celé řadě různých tvarů a velikostí tak, aby byly kompatibilní s co největším počtem typů efektových pedálů. Některé pedály mají ovšem
poněkud jiné rozměry; proto je normální, když je v některých případech mezi pedálem a
vnitřními stěnami krytu malá rezerva. K tomuto rozdílů dochází častěji u krytů PedalSafe®
typu B, C, D1, D2 a L. Pro tyto typy pedálů nabízíme k dokoupení distanční podložky
(Shim Plates). Jejich použití doporučujme hlavně v případech, kdy je výška vašeho
pedálu menší než výška krytu PedalSafe®.

K odpojení podložky QuickMount® doporučujeme použít nástroj RockBoard® QuickMount®
QuickRelease®. Nástroj RockBoard® QuickMount® QuickRelease jednoduše umístěte
přes svorky na spodní straně pedalboardu a zatlačte dolů. Tento užitečný nástroj přitlačí
svorky současně na obou stranách, takže můžete pedál z pedalboardu snadno a rychle
vyjmout.

Šrouby:
Systém QuickMount® je možné k vašemu pedálu připevnit pomocí šroubů ze spodního krytu pedálu. Jednoduše obraťte pedál a z jeho šasi šrouby vyšroubujte. Následně
uchopte podložku QuickMount®, umístěte ji přes spodní stranu pedálu a šrouby znovu
přišroubujte skrze ni. Šrouby dotáhněte tak, aby byla podložka QuickMount® k pedálu
pevně připevněna.

Instalace vrchního krytu PedalSafe®:
Přetáhněte průhledný flexibilní kryt přes pedál a podložku QuickMount®. Zatlačte ho
dolů v různých místech pedálu tak, aby okraje krytu zapadly přes okraje spodní desky.
Jakmile jsou spodní deska a horní kryt připevněny, pomocí transparentního krytu
zakryjte rovněž ovladače pedálu a zabezpečte tak vaše aktuální nastavení.

®

®

®

®

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.

USA DISTRIBUTION: Framus & Warwick Music USA, Inc. | info@rockboard.net | 629.202.6790
CHINESE DISTRIBUTION: Warwick Music Equipment Trading (Shanghai) Co. Ltd. | info@warwick.cn | +862134060110
NORTH EUROPEAN DISTRIBUTION: www.rockboard.de | info@rockboard.de | www.w-distribution.de | www.facebook.com/warwickmusicdistribution
Headquarters: Warwick GmbH & Co. Music Equipment KG | 08258 Markneukirchen / Germany | +49 (0) 37422 / 555 - 0
Family Owned • Solar Powered • Sustainably Manufactured in a Green Environment

