Instrukcja Montażu

RockBoard® Pedalboard Drawer
Obracana Szuflada RockBoard® Pedalboard
Polski
Dziękujemy za zakup RockBoard® Pedalboard Drawer – dedykowanej do pedalboardów RockBoard®, obracanej szuflady, która pozwala w prosty
sposób na przechowywanie niezbędnych akcesoriów. RockBoard® Pedalboard Drawer zaprojektowano w celu przechowywania takich akcesoriów jak
kable, kostki, systemy bezprzewodowe czy inne produkty gitarowe. Wraz z łatwym dostępem na przodzie pedalboardu, RockBoard® Drawer zapewnia
bezpieczny, uporządkowany i łatwo dostępny schowek na różne akcesoria. Szuflada mieszcząca się w otworze Mod pedalboardu, otwiera się i zamyka
dzięki inteligentnemu mechanizmowi blokującemu.

Montaż
Pedalboard Drawer przeznaczony jest do montażu w otworze MOD pedalboardów RockBoard® (wszystkie pedalboardy RockBoard® poza DUO 2.0,
2.1 oraz 2.2). Poniższe kroki przedstawiają bezpieczny montaż RockBoard® Pedalboard Drawer w Twoim pedalboardzie.

Krok 1

Krok 2
Obróć pedalboard RockBoard®
do góry nogami.

Zdejmij białą gumę zabezpieczającą otwór MOD w Twoim pedalboardzie RockBoard®.

Krok 3

Krok 4
Gdy tylko końcówki śrub wystają
po drugiej stronie otworów, śruby zaczną obrać się dużo łatwiej.
Znaczy to, że gwinty zostały odpowiednio wycięte. Teraz wykręć
śruby.

Śruby montażowe MOD są samogwintujące, tną własne gwinty
we wstępnie nawierconych otworach montażowych RockBoard®.
Wkręć zatem śruby mocujące za
pomocą śrubokręta TX10 i zacznij
gwintować otwory. Jeśli nie posiadasz śrubokręta TX10, znajdziesz
odpowiednie narzędzie w zestawie MOD. Kilka pierwszych obrotów śruby może zdawać się trudne, ponieważ śruba musi wyciąć gwint
w otaczającym materiale. Należy uważać, aby nie wkręcać śrub ukośnie.

Krok 5

Krok 6
Włóż szufladę Pedalboard Drawer
do otworu MOD.

Przykręć szufladę stosując śruby
montażowe, dokręcaj do czasu
aż Pedalboard Drawer zablokuje
się płasko na powierzchni ściany
pedalboardu. Dla dodatkowego
bezpieczeństwa, przykręć nakrętki na tyłach śrub.

Montaż Twojego RockBoard® Pedalboard Drawer został zakończony i szuflada gotowa jest do przechowywania Twoich akcesoriów.
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