Snelle start handleiding
RockBoard® QuickMount®

is bevestigd.
Dank u voor uw aanschaf van een RockBoard® QuickMount® Pedal Mounting Plate.
Het RockBoard® QuickMount® System is ontworpen
om afscheid te nemen van kleverige klittenband die
stof en vuil aantrekt en een gedoe is om van je pedalen
te verwijderen. Het past perfect in het RockBoard®slotraster op onze pedalboards en zorgt voor een
directe veilige montage van uw pedalen.

Als de eigen schroeven van uw pedaal niet lang genoeg zijn, hebben we
veelgebruikte schroeftypes toegevoegd die lang genoeg zijn om goed op de
QuickMount®-platen te passen.

De QuickMount® pedaalmontageplaten bevestigen
De QuickMount®-platen zijn ontworpen om op de achterkant van uw pedalen te
schroeven met behulp van de originele schroeven of meegeleverde vervangende
schroeven en kunnen gemakkelijk worden verwijderd zonder residu. De meeste
RockBoard® QuickMount®-montageplaten voor pedalen passen op verschillende
pedalen. Maak je geen zorgen als je pedaal verschillende schroefgaten heeft voor
de bodemplaat. Alle RockBoard® QuickMount® pedaalmontageplaten met een
plat oppervlak bevatten een herbruikbare zelfklevende siliconen pad die op elk
glad oppervlak plakt zonder residu achter te laten.
Rubber mat:
Om uw QuickMount® correct in het RockBoard®-rooster te monteren, kiest u eerst
een van de twee meegeleverde rubberen matten met een dikte van 3 mm of
4 mm. Verwijder vervolgens de beschermfolie van de rubberen mat en bevestig
deze aan de achterkant van de QuickMount®-basisplaat. Als je het pedaal graag
op het RockBoard®-raster wil kunnen schuiven, gebruik dan een rubberen mat
van 3 mm of als je je pedaal liever stevig monteert, gebruik dan een mat van
4 mm. Beide oplossingen zullen uw effectpedaal vastzetten, maar een lichte
speling kan u helpen bij het bouwen van uw RockBoard®-pedalboard.

Schroeven:
De meeste versies van de QuickMount® worden aan uw pedaal bevestigd met
schroeven uit de bodemplaat van het pedaal. Draai gewoon je pedaal om, draai
de schroeven los met een geschikte schroevendraaier of sleutel en haal ze uit de
gaten.
Neem vervolgens de QuickMount®-plaat, plaats deze over de bodemplaat van
uw pedaal en plaats de schroeven opnieuw door de QuickMount®-schroefgaten
in die van het pedaal. Draai de schroeven vast zodat de QuickMount®-plaat stevig

uw pedaal. Als het pedaal goed is gemonteerd, hoort u een klik. Zorg ervoor dat
alle drie de grendels van elke klem goed in het RockBoard®-rooster vastzitten.

Zelfklevende siliconen mat
Heb je een pedaal zonder schroeven of passen ze niet op de QuickMount® Plate,
dan kun je de meegeleverde siliconen mat gebruiken.

Om de QuickMount® los te koppelen, raden we de RockBoard® QuickMount®
QuickRelease-tool aan. Aan de onderkant van het pedalboord, plaatst u
eenvoudig het QuickRelease-gereedschap over de klemmen en drukt u naar
beneden. Dit handige kleine gereedschap duwt de klemmen aan beide kanten
tegelijkertijd in elkaar, zodat u het pedaal snel en gemakkelijk van uw bord kunt
verwijderen.

Veeg eenvoudig de onderkant van uw effectpedaal af met een schone, zachte
en droge doek en verwijder eventuele 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.
BELANGRIJKE OPMERKING: De siliconenmat is herbruikbaar en beschadigt geen
stickers of labels met een glad oppervlak. Om beschadiging van papieren stickers te
voorkomen, snijdt u een stuk van de beschermfolie uit en bedekt u de sticker ermee
voordat u de siliconen pad aanbrengt.

Maak je geen zorgen als de siliconenmat vuil wordt. Trek het eraf, 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
het weer aan het pedaal en de QuickMount®-plaat bevestigen.

Montage op en verwijderen van RockBoard®-pedalboards
Om het met QuickMount® uitgeruste pedaal op uw RockBoard®-pedalboard
te monteren, plaatst u het eenvoudig op uw pedalboard en drukt u het naar
beneden. De bevestigingsklemmen grijpen in het slotrooster en vergrendelen
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