Instrukce pro

RockBoard® PatchWorks®

Systém nepájených propojovacích kabelů
Čeština

Montáž rovného nepájeného konektoru
PatchWorks®:

Montáž zahnutého nepájeného konektoru
PatchWorks®:

Krok 1
Vložte kabel do přední části dvoudílného konektoru. Poté otočte
přední část konektoru o 180 stupňů kolem jeho osy a přitom
mírně zatlačte. Tím zajistíte dobré spojení mezi konektorem
a kabelem. Konektor by měl nyní pevně sedět na audio kabelu.

Krok 1
Vložte kabel do přední části dvoudílného konektoru. Poté otočte
přední část konektoru o 180 stupňů kolem jeho osy a přitom
mírně zatlačte. Tím zajistíte dobré spojení mezi konektorem
a kabelem. Konektor by měl nyní pevně sedět na audio kabelu.

Krok 2
Zarovnejte malý zadní díl dvoudílného konektoru s předním dílem. Posuňte obě součásti k sobě a umístěte otvory pro šrouby
přes sebe.

Krok 2
Ohněte kabel o 90 stupňů v bodě, kde vyčnívá z předního dílu
dvoudílného konektoru. Zarovnejte a vložte malou zadní část do
otočeného předního dílu. Umístěte oba otvory pro šrouby přes
sebe.

Děkujeme Vám za výběr RockBoard® PatchWorks® – systému pro tvorbu nepájených propojovacích kabelů!
RockBoard® PatchWorks® Solderless Patch Cable System je inovativní systém, který vám umožní rychle a snadno bez pájení vyrábět vysoce
kvalitní propojovací kabely nejrůznější délky. Toto důmyslné řešení bylo vyvinuto v Německu, využívá dvojdílný nastavitelný konektor a díky
možnosti rovného či zahnutého (kolmého) zapojení šetří vzácné místo ve vašem pedalboardu.
Použití vysoce kvalitních audio kabelů a kompaktních pozlacených 6,3mm konektorů zaručuje krátkou a čistou signálovou cestu s vysokou
kvalitou signálu.

Příprava a montáž
Krok 1
Naměřte si požadovanou délku kabelu a k ní připočtěte ještě přibližně 6 cm pro oba konektory. V případě kabelu o délce 15 cm
tak potřebujete přibližně 21 cm kabelu.

Krok 2
Kabel uřízněte v požadované délce pomocí dodávaného nože
PatchWorks® Cable Cutter.

Krok 3
Oba díly k sobě přišroubujte pomocí dodávaného klíče
PatchWorks® TX8. Pro dobré uchycení a optimální spojení musí
být šroub v jedné rovině s pouzdrem konektoru.
Krok 3
Ujistěte se, že řez kabelem je zarovnaný tak, aby bylo zajištěno
bezpečné propojení mezi vodičem signálu, pleteným stíněním
a příslušnými kontakty. Vyhnete se tak případným signálovým
ztrátám.

Krok 5
Zadní díl nepájeného 2dílného konektoru PatchWorks® Solderless 2-Piece Plug zasuňte přes kabel asi do vzdálenosti 5 cm.

Krok 4
Ze dvou nepájených konektorů PatchWorks® Solderless Plugs
odstraňte šrouby za pomocí přibaleného klíče PatchWorks® TX8.
Šrouby uložte na bezpečné místo.

Systém RockBoard® PatchWorks® Solderless
Patch Cable System poskytuje univerzální využití
rovných nebo zahnutých konektorů. Díky nastavitelnému provedení dokážete vytvořit dokonalou
signálovou trasu v podstatě kdykoliv, bez ohledu
na umístění konektorů na efektových pedálech.

Krok 3
Oba díly k sobě přišroubujte pomocí dodávaného klíče PatchWorks® TX8. Pro dobré uchycení a optimální spojení musí být
šroub v jedné rovině s pouzdrem konektoru.

K dokončení opačného konce vašeho kabelu PatchWorks®
Solderless Patch Cable opakujte kroky 6 až 8. Před tím, než
své propojovací kabely použijete ve svém signálním řetězci,
zkontrolujte jejich vodivost pomocí kabelové zkoušečky.
V případě zkratu nebo špatné vodivosti kabel demontujte
a zkontrolujte povrch řezu na obou stranách. Pokud je spojení
přerušeno, opakujte kroky 1 až 5.
Užijte si práci s nepájenými propojovacími kabely RockBoard®
PatchWorks®!

Poznámka: Výrobce si vyhrazuje právo kdykoliv změnit specifikace produktu bez předchozího upozornění.
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