Installatiehandleiding voor

RockBoard® Pedalboard Drawer
Draaibare lade voor RockBoard® Pedalenborden
Nederlands
Dank je wel voor het kiezen van een RockBoard® Pedalboard Drawer - de eenvoudige oplossing voor het organiseren en opbergen van optionele accessoires
in je RockBoard® pedalenbord. De RockBoard® Pedalboard Drawer is ontworpen om accessoires zoals kabels, plectrums, draadloze systemen en meer in
het pedalenbord op te bergen. Met toegang aan de voorkant van het pedaalbord, biedt de lade een veiligere, schonere, en handige plaats voor opslag.
De MOD Drawer opent en sluit met behulp van een intelligent draaibaar vergrendelingsmechanisme.

Bevestiging
De Pedalboard Drawer kan worden geïnstalleerd in de daarvoor bestemde MOD-sleuf van een RockBoard® pedalboard (beschikbaar op alle RockBoard®
pedalenborden behalve DUO 2.0, 2.1 en 2.2). Volg deze stappen om de lade veilig in uw pedalenbord te installeren.

Stap 2

Stap 1
Verwijder de witte rubberen ring
uit de MOD-uitsparing van uw
RockBoard® pedalenbord.

Stap 3

Draai het RockBoard® pedalenbord ondersteboven.

Stap 4

De MOD montageschroeven zijn
zelftappend, ze snijden hun eigen
schroefdraad in de voorgeboorde
montagegaten in het front van
het RockBoard®. Gebruik een
TX10 schroevendraaier om de
montageschroeven erin te draaien en de schroefdraad door te
snijden. Mocht u niet in het bezit
zijn van een TX10 schroevendraaier, dan wordt er een sleutel meegeleverd met de MOD. De eerste paar omwentelingen zullen de schroeven moeilijk gaan, omdat ze de schroefdraad
in het omringende materiaal moeten snijden. Let op dat u ze niet onder
een hoek indraait.

Stap 5

Zodra de uiteinden van de
schroeven aan de andere kant
van de gaten uitsteken en de
schroeven gemakkelijker te
draaien worden, is de schroefdraad goed ingeslepen. Verwijder nu de schroeven weer.

Stap 6
Schuif de lade in de MOD gleuf.

Schroef de montageschroeven
aan totdat het voorpaneel van de
lade plat op de pedalenbordbehuizing ligt. Voor extra veiligheid
schroeft u de borgmoer aan de
achterkant vast.

Uw RockBoard® Pedalboard Drawer is nu volledig gemonteerd en klaar om te worden gebruikt voor het opbergen van accessoires en het organiseren
van uw effectopstelling!
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