Instalační příručka

RockBoard® MOD Rack
Montážní rackový nosník pro uchycení modulu MOD V2
na pedalboardy jiných výrobců (nikoliv RockBoard®)

Čeština
Děkujeme vám za zakoupení RockBoard® MOD Rack! RockBoard® MOD Rack slouží k připevnění propojovacích modulů MOD k pedalboardům, které nepochází od značky RockBoard®.
Tento nosník umožňuje – v závislosti na typu vašeho pedalboardu – několik různých způsobů montáže.

Montáž
V případě pedalboardů, které využívají populární konstrukci s horizontální lištou lze využít níže uvedené montážní pozice:

Krok 1
Na vašem pedalboardu si zvolte montážní
pozici a směr modulu MOD Rack. Za účelem
připevnění MOD Rack nejprve za pomocí
propisky či tužky označte pozici montážních
otvorů. Některé způsoby uchycení nemusí
být vzhledem k velikosti a konstrukci vašeho
pedalboardu možné.

Krok 2
Pomocí elektrické vrtačky s kovovým vrtákem
o průměru 2,5 mm vyvrtejte v pedalboardu
otvory na vyznačených pozicích.

Krok 3
Přiložené 10 mm dlouhé montážní šrouby
jsou samořezné. To znamená, že do materiálu vyřežou vlastní závity. Před tím, než se
šroub zcela prořízne, několik prvních závitů
půjde vytvořit obtížně. Šrouby nesmí být
v šikmé pozici, ale pouze kolmo k povrchu.
Pro zašroubování 10mm šroubů a proříznutí
závitu použijte šroubovák TX10.

Krok 4
Jakmile je možné šroubem otáčet lehčeji,
došlo ke správnému proříznutí závitu. Šroub
vyjměte. Nyní je čas připevnit MOD RACK
k vašemu pedalboardu. V závislosti na montžní pozici budete možná pro dodatečné
zabezpečení modulu muset použít přibalenou kontramatku.

Krok 5
Vložte propojovací modul RockBoard® MOD
do nosníku MOD Rack a srovnejte jeho polohu.
K zajištění modulu MOD v nosníku použijte
čtyři zbývající 3mm montážní šrouby. V
závislosti na vámi zvolené poloze je možné,
že budete muset z modulu MOD odejmout
přední panel (viz manuál).

Krok 6
Nyní připojte modul RockBoard® MOD k
vaší efektové sestavě. Váš RockBoard® MOD
Rack je nyní nainstalován.

Poznámka: Výrobce si vyhrazuje právo změnit specifikace bez předchozího upozornění.
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