Příručka k instalaci

RockBoard® MOD Brace
Čeština
Děkujeme Vám za zakoupení RockBoard® MOD Brace!
RockBoard® MOD Brace představuje jednoduchou pomůcku pro bezpečnou montáž těžších propojovacích modulů typu MOD Patchbay do
vašeho pedalboardu od značky RockBoard®. Výztuha RockBoard®
MOD Brace poskytuje modulu MOD dodatečnou podporu tím, že zesiluje přípojnou plochu pedalboardu RockBoard®. K instalaci potřebujete
potřebujete 3mm kovový vrták.

Montáž
Krok 1
U pedalboardu RockBoard® odstraňte z otvoru určeného pro modul
MOD gumový rám a vsuňte MOD do pedalboardu.

Krok 2
Modul MOD zarovnejte s existujícími montážními dírami na levé a pravé
straně otvoru. MOD můžete případně upevnit pouze pomocí těchto
dvou originálních závitů tak, aby se modul nepohyboval do stran. Na
přední straně pedalboardu RockBoard® si tužkou označte čtyři pozice
k vyvrtání děr. Následně znovu vyjměte modul MOD z pedalboardu.

Krok 3
Než s vrtáním začnete, zkontrolujte, zda máte otvory označeny správně.
Následně otvory v místě značek vyvrtejte za pomocí 3mm kovového
(HSS) vrtáku.

Krok 4
Otočte pedalboard RockBoard® vzhůru nohama a umístěte modul
RockBoard® MOD zpět do určeného otvoru. Přetáhněte výztuhu
RockBoard® MOD Brace přes zadní část MOD tak, aby úchopné patky
směřovaly dovnitř. Lištu pak přisuňte k okraji pedalboardu RockBoard®.

Krok 5
S pomocí 4 přibalených šroubů a klíče přišroubujte MOD pevně k
pedalboardu. Lišta MOD Brace představuje dodatečný bezpečnostní
prvek a působí jako protikus proti tlaku nebo tahu, které jsou vyvíjeny
na přední či zadní konektory modulu MOD. Díky tomu nebude u
pedalboardu RockBoard® docházet k vylamování montážních otvorů.

Jakmile montáž dokončíte, pedalboard zapojte a začněte hrát!

Poznámka: Výrobce si vyhrazuje právu změnit specifikace zařízení bez předchozího upozornění.
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