Příručka k instalaci nástavce

RockBoard® Step Up Pedal Riser
Čeština
Děkujeme vám za zakoupení nástavce RockBoard® Step Up.
Tento jednoduchý nástavec vám jednoduchým způsobem usnadní
přístup k efektovým pedálům v horní řadě vašeho pedalboardu.
Nástavec RockBoard® Step Up stačí jednoduše připevnit na libovolné
místo na vašem pedalboardu a umístit na něj pedál. Nástavec
kompenzuje sklon pedalboardu, zarovnává pozici pedálu vodorovně
se zemí a umožňuje umístit pedál dostatečně vysoko na to, aby byl
jeho nožní přepínač snadno přístupný.
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S pomocí suchého zipu:
Nejprve se rozhodněte, kam na pedalboardu chcete Step Up umístit. Toto místo řádně očistěte od špíny, prachu, mastnoty či zbytků lepidla.
RockBoard® Step Up položte plochou dolů tak, že nožičky nástavce směřují nahoru. Vyměřte si délku rovného suchého zipu a takto veliký díl
uřízněte. Ze suchého zipu (díl s háčky) odlepte ochrannou vrstvu a přilepte ho k nožičkám nástavce Step Up. Následně odloupněte ochrannou
vrstvu s dílu s oky a připevněte ji na požadované místo na ploše pedalboardu. Pokud tento díl zakrývá otvory v desce pedalboardu, můžete jeho
polohu upravit.
Důležitá poznámka: Nedotýkejte se samolepicího povrchu a nedovolte, aby přišel do styku s nečistotami, jinak by došlo ke zhoršení lepivých vlastností.
S pomocí šroubů:
Nejprve se rozhodněte, kam na pedalboardu chcete Step Up umístit. Tužkou na desce pedalboardu vyznačte pozice otvorů pro šrouby. Vrtačkou s
3mm kovovým vrtákem (HSS) vyvrtejte ve vyznačených bodech do pedalboardu montážní otvory. Nástavec Step Up položte na desku pedalboardu
a zarovnejte montážní otvory s těmi vyvrtanými. Pomocí křížového šroubováku (PH 2 Phillips) a dodaných šroubů upevněte Step Up k pedalboardu.
Uchycení efektových pedálů k nástavci RockBoard® Step Up:
Změřte potřebnou délku samolepícího suchého zipu tak, aby zakrýval spodní stranu efektového pedálu. Podle této délky pásku ořízněte na
požadovanou velikost. Sloupněte ochrannou vrstvu z dílu s háčky a připevněte ji k pedálu. Následně odstraňte ochrannou vrstvu z dílu s oky,
přichyťte ho k nástavci. Po té pomocí suchého zipu připevněte pedál k nástavci Step Up.
Důležitá poznámka: Nedotýkejte se samolepicího povrchu a nedovolte, aby přišel do styku s nečistotami, jinak by došlo ke zhoršení lepivých vlastností.

Poznámka: Výrobce si vyhrazuje právu změnit specifikace zařízení bez předchozího upozornění.
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