Manuál pro instalaci

RockBoard® Pedalboard Drawer
Výklopná zásuvka pro pedalboardy RockBoard®
Čeština
Děkujeme Vám za výběr RockBoard® Pedalboard Drawer. Jedná se o jednoduché řešení pro uspořádání a ukládání různého příslušenství v pedalboardech
RockBoard®. S pomocí Pedalboard Drawer můžete do svého pedalboardu schovat příslušenství, jako jsou kabely či bezdrátové systémy. Drawer představuje
bezpečné a pohodlně přístupné uložiště, které vám pomůže mít vše hezky uspořádané. Modul zásuvky se otevírá a zavírá pomocí chytrého výklopného
uzamykatelného mechanismu.

Montáž
Modul Pedalboard Drawer lze do pedalboardu RockBoard® nainstalovat v místě slotu pro moduly MOD (najdete je u všech pedalboardů RockBoard®
s výjimkou modelů DUO 2.0, 2.1 a 2.2). Pro bezpečnou instalaci zásuvky Drawer postupujte dle níže uvedených pokynů.

Krok 2

Krok 1
Z otvoru pro moduly MOD na
vašem pedalboadu RockBoard®
nejprve odstraňte bílý pryžový
rám.

Krok 3

Pedalboard RockBoard® otočte
vzhůru nohama.

Krok 4
Pokud hroty šroubů vyčnívají na
druhé straně otvorů a šroubem je
možné snadněji otáčet, znamená
to, že jsou závity správně vyříznuty. Nyní šrouby opět vyšroubujte.

Montážní šrouby MOD jsou samořezné, do předvrtaných montážních otvorů v přední části
RockBoard® vyříznou vlastní
závity. K zašroubování montážních šroubů a prořezání závitů
použijte šroubovák typu TX10.
Pokud šroubovák TX10 nemáte
k dispozici, můžete použít klíč
dodávaný s moduly MOD. První
otáčky mohou být nesnadné, neboť se šrouby zavrtávají do materiálu šasi.
Dbejte na to, abyste šrouby nezašroubovali šikmo.

Krok 5

Krok 6
Zasuňte zásuvku do slotu pro moduly MOD.

Upevňovací šrouby zašroubujte
tak, aby přední panel zásuvky
Drawer přiléhal na plochu šasi
pedalboardu. Pro větší bezpečnost použijte na zadní straně
pojistnou matici.

Zásuvka RockBoard® Pedalboard Drawer je tímto nainstalována a připravena k použití v roli úložného prostoru pro příslušenství vaší efektové výbavy!
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