Montagehandleiding voor

RockBoard® MOD Brace
Nederlands
Dank je wel voor de aanschaf van een RockBoard® MOD Brace!
De RockBoard® MOD Brace is een simpele oplossing voor het monteren
van zwaardere MOD Patchbays in je RockBoard® pedalenbord op een
veilige en zekere manier. De RockBoard® MOD Brace is ontworpen om
meer steun te geven aan je MOD door het montagepunt te verstevigen
van je RockBoard® pedalenbord te versterken. Voor de montage is een
metaalboor van 3 mm nodig

Montage
Stap 1
Verwijder de rubber ring van de gleuf in je RockBoard®‘s MOD Slot en
plaats de MOD in het RockBoard® pedalenbord.

Stap 2
Zorg ervoor dat je MOD gelijk staat met de MOD montagegaten,
links en rechts van de gleuf. Een andere manier is om je MOD tijdelijk
op zijn plek te monteren door de originele schroeven losjes in te
draaien, zodat de MOD niet naar de zijkant kan verschuiven. Markeer
vervolgens de vier te boren posities van de gaten aan de voorzijde van
het RockBoard® pedalenbord met een potlood. Verwijder de MOD nu
weer uit de montagegleuf van het RockBoard® pedalenbord

Stap 3
Controleer voor het boren of de punten goed zijn gemarkeerd. Boor
de gaten vervolgens op die exacte positie met gebruikmaking van een
3 mm (1/8") metaalboor-bit (HSS).

Stap 4
Draai het RockBoard® pedalenbord op zijn kop en plaats de MOD
terug in de montagegleuf van de RockBoard®. Schuif de RockBoard®
MOD Brace over je MOD met de montagehoeken naar binnen en plaats
het strak tegen de voorzijde van het RockBoard® pedalenbord.

Stap 5
Gebruik de vier meegeleverde schroeven en de meegeleverde sleutel
om de MOD stevig aan je pedalenbord te bevestigen. De MOD Brace
geeft je nu extra stevigheid en voorkomt schade bij het in- en
uitpluggen van kabels aan voor- en achterzijde. De montagepunten
van de RockBoard® zullen zo geen speling krijgen.

Als je klaar bent, sluit je alles aan en kun je rocken!

Let op: De fabrikant heeft het recht deze specificaties aan te passen zonder voorafgaand bericht.
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