Instrukcja Montażu

RockBoard® MOD Brace
Polski
Dziękujemy za zakup RockBoard® MOD Brace!
Wspornik RockBoard® MOD Brace jest przeznaczony jest do bezpiecznego mocowania cięższych modułów MOD Patchbay do pedalboardu
RockBoard®. RockBoard® MOD Brace został zaprojektowany w celu
zapewnienia dodatkowego wsparcia dla modułu MOD poprzez
wzmocnienie połączenia z pedalboardem RockBoard®. Do montażu
wymagane jest wiertło do metalu 3 mm.

Montaż
Krok 1
Zdejmij gumową ramkę z gniazda MOD i umieść moduł MOD w pedalboardzie RockBoard®.

Krok 2
Dopasuj swój moduł MOD do istniejących otworów montażowych
po lewej i prawej stronie gniazda MOD. Jako alternatywa, możesz
przymocować moduł MOD na stałe, przykręcając go na dwie oryginalne
śruby montażowe, aby MOD nie mógł poruszać się na boki. Następnie
zaznacz ołówkiem cztery pozycje do nawiercenia otworów z przodu
pedalboardu RockBoard®. Wyjmij MOD z gniazda montażowego
pedalboardu RockBoard®.

Krok 3
Przed wierceniem sprawdź, czy otwory są odpowiednio oznaczone.
Następnie wywierć otwory dokładnie w zaznaczonych pozycjach za
pomocą wiertła do metalu 3 mm (HSS).

Krok 4
Obróć pedalboard RockBoard® do góry nogami i umieść moduł MOD
z powrotem w gnieździe MOD. Wsuń wspornik RockBoard® MOD
Brace na MOD z klapkami mocującymi skierowanymi do wewnątrz i
umieść równo z przednią częścią pedalboardu RockBoard®.

Krok 5
Za pomocą 4 dołączonych śrub i klucza mocno przymocuj moduł
MOD do pedalboardu. Wspornik MOD Brace zapewni teraz dodatkowe
bezpieczeństwo i będzie przeciwdziałać popychaniu lub ciągnięciu,
które może być wywierane na przednie lub tylne połączenia MOD.
Zapobiegnie to ściągnięciu otworów montażowych RockBoard®.

Po skończeniu podłącz swój sprzęt i do dzieła!

Uwaga: Producent zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez powiadomienia.
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