Skrócona instrukcja obsługi
RockBoard® QuickMount®
Dziękujemy za zakup płytki montażowej RockBoard®
QuickMount.

Jeśli śruby efektu nie są wystarczająco długie, dołączyliśmy popularne typy śrub,
które mają wystarczającą długość dla płytek QuickMount.

System RockBoard® QuickMount został zaprojektowany, aby pozbyć się klejącej taśmy rzepowej, która
przyciąga kurz i brud, a także jest trudna do usunięcia z efektów. Idealnie pasuje on do siatki otworów
w naszych pedalboardach RockBoard® i pozwala na
natychmiastowe bezpieczne zamocowanie twoich
efektów.

Montaż płytek montażowych QuickMount
Samoprzylepna silikonowa podkładka
Płytki QuickMount zostały zaprojektowane tak, aby mogły być przykręcone do
tylnej części pedałów za pomocą oryginalnych śrub (lub dostarczonych zamienników) i można je było łatwo usunąć nie pozostawiając śladu kleju. Większość
płytek montażowych RockBoard® QuickMount pasuje do wielu efektów. Nie
martw się, jeśli twój efekt ma inne otwory na śruby w dolnej płycie. Wszystkie
płytki montażowe RockBoard® QuickMount o płaskiej powierzchni zawierają
samoprzylepną silikonową podkładkę wielokrotnego użytku, która przykleja się
do dowolnej gładkiej powierzchni, nie pozostawiając żadnych śladówi.
Gumowa mata:
Aby zamocować QuickMount w otworach pedalboardu RockBoard®, najpierw
wybierz załączoną 3 mm lub 4 mm matę. Zdejmij folie zabezpieczającą z maty
i przyklej ją na tyle podstawy QuickMount. Jeśli preferujesz aby Twój efekt mógł
przemiesczać się w otworze pedalboardu RockBoard®, użyj 3 mm maty, jeśli
chcesz aby efekt siedział ciasno w otowrze, użyj 4 mm maty. Oba rozwiązania
pozwolą na bezpieczny montaż efektu w pedalbordzie, jednakże możliwość przesuwania efektu pozwoli na jeszcze lepsze dopasowanie ustawienia efektu na
pedalboardzie RockBoard®.

Jeśli masz efekt bez śrub lub nie pasują one do płytki QuickMount, możesz użyć
dołączonej maty silikonowej.

Aby wyjąć efekt w systemie QuickMount, zalecamy narzędzie RockBoard®
QuickMount QuickRelease. Po prostu umieść narzędzie QuickRelease na spodzie
pedalboardu nad zaciskami i naciśnij. To pomocne małe narzędzie jednocześnie
popycha zaciski po obu stronach, dzięki czemu można szybko i łatwo wyjąć efekt
z pedalboardu.

Po prostu wytrzyj spód efektu czystą, miękką i suchą ściereczką i usuń resztki kleju z wcześniej zamontowanego rzepu. Gdy dolna podstawa efektu będzie czysta
i niezakurzona, zdejmij folię ochronną z maty silikonowej i umieść ją na dolnej
płycie.
UWAGA: Mata silikonowa jest wielokrotnego użytku i nie uszkodzi gładkich naklejek lub etykiet. Aby uniknąć uszkodzenia naklejek papierowych, wytnij kawałek folii
ochronnej i przyklej ją na naklejce przed nałożeniem podkładki silikonowej.

Nie martw się, jeśli silikonowa podkładka się zabrudzi. Oderwij, wyprostuj i wyczyść ją ciepłą wodą. Suszyć tylko na powietrzu, nie używać ściereczki, pozostawi
to brud i włókna na powierzchni. Po wyschnięciu możesz ponownie przymocować ją do PedalSafe za pomocą płytki montażowej QuickMount.

Schroeven:
Większość wersji płytek QuickMount można przymocować do efektu za pomocą
śrub z podstawy kostki. Wystarczy obrócić efekt, poluzować śruby odpowiednim
śrubokrętem lub kluczem i wyjąć je z otworów.
Następnie weź płytkę QuickMount, umieść ją nad dolną podstawą efektu i
ponownie włóż śruby w otwory podstawy efektu przez otwory na śruby QuickMount. Dokręć śruby, aby płytka QuickMount była mocno przymocowana.

Montaż i wyjmowanie z pedalboardów RockBoard®
Aby zamontować efekt za pomocą systemu QuickMount w swoim RockBoardzie,
po prostu umieść go na dogodnym miejscu i naciśnij. Zaciski przytrzymujące zaczepią się w siatce szczelin RockBoard® i zablokują efekt. Po zamontowaniu efektu
usłyszysz charakterystyczny dźwięk „kliknięcia”. Upewnij się, że wszystkie trzy zatrzaski i każdy zacisk przytrzymujący prawidłowo chwytają siatkę RockBoard®.
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